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Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку
 

ВСТУП 

 
Динамічний ХХІ вік поряд з небувалими позитивними змінами в першу чергу інформаційно-

цифровими технологіями приніс цілу низку негативних соціальних та екологічних проблем, найбільш 
гострою із них практично в кожній країні світу є проблема водних ресурсів. 

Як відомо у сьогоднішньому світі вся жива природа нерозривно зв’язана з водою і в значній мірі 
складається з води. В.І.Вернадський у свій час підкреслював, що «вода стоїть осібно в історії нашої 
планети, немає природного тіла, яке б могло зрівнятися з нею за впливом на хід основних природних і 
суспільних процесів». Вода як ресурс виконує дві практично протилежних функції в житті людства. 
По-перше вона забезпечує умови для існування живого світу, оточуючого природного середовища в 
цілому та й самої людини, як вищої живої істоти планети Земля. По-друге вода широко як природний 
сировинний продукт виступає незамінним складовим виробничих процесів практично у всіх сферах 
діяльності людини. 

Водні ресурси є національною цінністю будь-якої держави світу. В цьому контексті особлива 
роль відводиться комплексному і раціональному використанню водних ресурсів і підвищенню їх 
продуктивності. Саме виходячи з цих позицій водний комплекс розглядається як одна з найважливіших 
ланок господарської діяльності країни, складне структурне утворення, що об’єднує водні ресурси, 
суб’єкти водокористування, органи управління і контролю. Він характеризується певною 
функціональною, галузевою та територіальною структурою і включає в себе забезпечуючу, споживчу і 
охоронну підсистеми. З економічної точки зору цінність води полягає в тому, що в процесі її 
використання утворюються доходи. 

Не завжди раціональне і правильне використання водних ресурсів упродовж багатьох років вкрай 
негативно позначились на їх стані. У процесі господарської діяльності людина безпосередньо 
користується водними ресурсами, впливає на їх якісний і кількісний стан, порушуючи їх екологічну 
рівновагу, що в кінцевому рахунку призводить до зниження продуктивності водних джерел і водні 
ресурси вже не можуть повною мірою вважатися відновними. Саме тому за рівнем їх раціонального 
використання та якістю вод, включаючи і наявність очисних споруд, Україна, за даними ЮНЕСКО, 
посідає 95 місце серед 122 країн світу. 

Окрім того, Україна за обсягами водних ресурсів, що придатні для використання належить до 
найменш забезпечених європейських держав. Критичність водогосподарсько-екологічного становища в 
нашій країні зумовлена двома факторами: з одного боку, низькою середньорічною водозабезпеченістю 
- на одного мешканця припадає біля 1 тис.м куб. на рік, а це у 15 разів нижче за норму, визначену 
Європейською Економічною комісією ООН, і з другого, майже катастрофічним якісним станом водних 
систем. Поряд з цим водні ресурси використовуються нераціонально, з порушенням екологічних вимог, 
що пов'язано з екстенсивним характером розвитку економіки країни, наявністю застарілих водо- та 
енергомістких технологій. Так, споживання свіжої води на одиницю виробленої продукції перевищує 
цей показник у порівнянні з Великою Британією та Швецією - у 4,2 раза, Францією у 2,5 раза, 
Німеччиною - у 4,3,. Крім того, показники середньодобового споживання води одним мешканцем в 
комунальному господарстві України також значно вищі. 

Виробничий комплекс України упродовж багатьох десятиліть розвивався без урахування 
економічних та екологічних наслідків, що призвело до катастрофічного екологічного стану, особливо 
водних систем. Це все результат недостатньої потужності очисних споруд, недосконалості технологій 
очищення, відсутність ефективних правових і економічних механізмів регулювання в цілому. Однією з 
головних причин негативних наслідків антропогенного впливу на водні об'єкти є споживацьке 
відношення до них. Водні ресурси довго вважалися невичерпними та здатними до самоочищення. Тому 
посилення впливу на водні об’єкти призвело до порушення умов формування стоку і водного режиму, 
зниження спроможності водних джерел. 

Вивчення спеціалістами сучасного стану водних систем України дозволяє зробити наступні 
висновки: недостатнє фінансування для модернізації технологічної бази водного сектору не дозволяє 
вилучити з експлуатації обладнання та споруди, які вичерпали свій ресурс; проблеми та недоліки 
водогосподарського комплексу набувають особливої актуальності саме в період активізації ділової 
активності у першу чергу комерційної; незадовільний екологічний стан більшості водних об’єктів є 
каталізатором поширення кризових явищ у суміжних галузях національної економіки. 
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Роль водного фактора у забезпеченні балансу природно-екологічних процесів у світі є 
визначальною. Всякі зміни та відхилення його від норми викликають як безпосередні та 
опосередковані так і значні впливи на природні екосистеми а відтак і економіку кожної країни. 
Сучасний рівень розвитку науки і практики та суспільної думки обумовлюють необхідність 
фундаментального і комплексного дослідження та аналізу принципів і ролі водного фактора для 
національної економіки, розробки адекватних сучасним умовам методик оцінювання водних ресурсів, 
формування ефективної моделі водного менеджменту. При цьому особливо важливим є розвиток 
економічної моделі водокористування, структуризація і формалізація повноважень органів влади та 
місцевих громад а також удосконалення нормативно-законодавчого поля у сфері водного 
менеджменту.

А тепер про методологію менеджменту взагалі. Один із родоначальників класичної теорії 
менеджменту П. Друкер підкреслював, що. парадигма всякої соціальної науки, якою є менеджмент 
базується на уявленнях про реальність тобто для неї уявлення про реальність значно важливіше ніж для 
природничих наук. Природничі науки вивчають поведінку оточуючого природного світу, а соціальні 
науки мають справу з поведінкою людини і соціальних інституцій. Відповідно практики від 
менеджменту повинні діяти так як їм підказують уяви про реальність, що лежать в основі теорії 
менеджменту. В цьому контексті дуже важливим є те, що реальність на яку опираються природничі 
науки – фізичний світ і його закони – практично тривалий час незмінні, а в соціальному світі не існує 
аналогічних законів, тут предмет досліджень постійно змінюються. А відтак уявлення які були 
справедливі вчора можуть буквально в один момент радикально змінитись і стати навіть хибними.

Сьогоднішні проблеми пов’язані з новими цифровими технологіями, конкурентними стратегіями, 
екологією та водними ресурсами відомі і є актуальними, але вже тепер доцільно говорити про 
проблеми які стануть ключовими завтра. І той хто вже працює над проблемами завтрашнього дня і 
таким чином готується до нових задач в недалекому майбутньому займе лідируючі позиції. А той хто 
відкидає вирішення цих проблем на потім, залишиться позаду і, можливо ніколи не зможе надолужити 
прогаяне. Тим більше що ми живемо в епоху радикальних змін сучасного світу, які за своїми 
масштабами і можливими наслідками не мають рівних в історії людства. Цілком ясно, що проблеми 
такого рівня можуть зрозуміти і розв’язати тільки співробітники розумової праці, вчені, менеджери, які 
озброєні теорією менеджменту.

Особливою ключовою проблемою людства, як ми вже підкреслювали, є проблема води, її 
забруднення та якості і за ознаками експертів вона буде посилюватися в майбутньому і тут для 
вирішення таких глобальних проблем в нагоді може стати саме методологія водного менеджменту, яка 
включає в себе управлінську, технологічну, економічну та екологічну складові.

Водний менеджмент на нашу думку – це управлінсько-технологічна та економічно-екологічна 
діяльність спрямована на раціональне використання і відтворення водних ресурсів, охорону довкілля і 
задоволення людства в якісній воді.

Метою цієї колективної монографії є перша в Україні спроба об’єднати результати багатьох 
досліджень у сфері водного менеджменту. Маємо сподівання, що ознайомлення з матеріалами 
викладеними на сторінках цього видання сприятиме поширенню методології менеджменту в діяльності 
як державних та місцевих територіальних органах, так і приватних структурах, буде корисним для 
фахівців споріднених спеціальностей, охорони природи, аграрному секторі, наукових працівників і 
студентів відповідних спеціальностей.
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РОЗДІЛ 1.  
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ  

ЗА УМОВ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ   

 
 

1.1. Проблеми та основні тенденції розвитку водогосподарської галузі  
за умов адміністративно-територіальної реформи в Україні 

Сталий розвиток суспільства у будь-якому вимірі-будь-то глобальному, національному чи 
місцевому виглядає сьогодні як одна з найважливіших, невідкладних і всеосяжних проблем. Здається, 
людство вже наближається до того, щоб дати системні, детально прораховані, із точним передбаченням 
можливих наслідків відповіді на глобальні виклики епохи. 

Особливістю проблем сталого розвитку є їхня гострота та актуальність, які не зменшуються з 
часом, а навпаки - зростають. І це за умов тієї великої уваги, що приділяється цим проблемам в усьому 
світі урядами, громадськими організаціями, вченими тощо. Це свідчить, що заходи,  які вживаються 
світовою спільнотою для їх розв’язання, не є достатньо ефективними, а ресурси, що виділяються для 
цього,-недостатні. 

Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992 р.), 
сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під 
загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої потреби. Словосполучення «сталий розвиток» 
(sustainabledevelopment) в перекладі з англійської мови дослівно означає «розвиток, що підтримується». 

На саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі, який проходив у 2002 році було прийнято 
Концепцію сталого розвитку суспільства в якій зокрема приділено велике значення забезпеченню 
населення водою[1]. 

В напрямку охорони та раціонального використання водних ресурсів визначено такі задачі: 
а) до 2015 р. скоротити вдвічі частку населення, яка немає доступу до безпечної питної води; 
б) активізація заходів для запобігання забрудненню води; 
в) розробка та реалізація національних стратегій комплексного управління водними ресурсами; 
г) сприяння розробці нових технологій використання нетрадиційних водних ресурсів 

(використання вологи туманів, опріснення морської води); 
д) запровадження моніторингу і оцінки кількості та якості водних ресурсів; 
е) забезпечення сталого рибальства, відновлення запасів, тощо. 

Ресурсно-екологічні обмеження сталого розвитку. Прискорений економічний розвиток і 
зростання населення світу у ХХ столітті супроводжувалось збільшенням обсягів споживання 
природних ресурсів та забрудненням навколишнього природного середовища. Загострення ресурсних 
проблем у період індустріального розвитку набуло сталої тенденції до поглиблення, починаючи з 
другої половини минулого століття, коли ускладнилась ситуація на світовому ринку паливно-

енергетичних ресурсів. 
Господарська діяльність людини спричинила виснаження і трансформацію (перетворення) усіх 

компонентів природи: земельних, водних, біологічних, мінеральних та інших ресурсів. 
За підрахунками вчених [2], протягом усієї історії розвитку людства втрачено понад 20 млн. км2

 

оброблюваних земель – основного ресурсу для розвитку світового сільського господарства. Площа 
орних земель, які використовуються в даний час, становить близько 15 млн. км2. Це означає, що 
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Роль водного фактора у забезпеченні балансу природно-екологічних процесів у світі є 
визначальною. Всякі зміни та відхилення його від норми викликають як безпосередні та 
опосередковані так і значні впливи на природні екосистеми а відтак і економіку кожної країни. 
Сучасний рівень розвитку науки і практики та суспільної думки обумовлюють необхідність 
фундаментального і комплексного дослідження та аналізу принципів і ролі водного фактора для 
національної економіки, розробки адекватних сучасним умовам методик оцінювання водних ресурсів, 
формування ефективної моделі водного менеджменту. При цьому особливо важливим є розвиток 
економічної моделі водокористування, структуризація і формалізація повноважень органів влади та 
місцевих громад а також удосконалення нормативно-законодавчого поля у сфері водного 
менеджменту.

А тепер про методологію менеджменту взагалі. Один із родоначальників класичної теорії 
менеджменту П. Друкер підкреслював, що. парадигма всякої соціальної науки, якою є менеджмент 
базується на уявленнях про реальність тобто для неї уявлення про реальність значно важливіше ніж для 
природничих наук. Природничі науки вивчають поведінку оточуючого природного світу, а соціальні 
науки мають справу з поведінкою людини і соціальних інституцій. Відповідно практики від 
менеджменту повинні діяти так як їм підказують уяви про реальність, що лежать в основі теорії 
менеджменту. В цьому контексті дуже важливим є те, що реальність на яку опираються природничі 
науки – фізичний світ і його закони – практично тривалий час незмінні, а в соціальному світі не існує 
аналогічних законів, тут предмет досліджень постійно змінюються. А відтак уявлення які були 
справедливі вчора можуть буквально в один момент радикально змінитись і стати навіть хибними.

Сьогоднішні проблеми пов’язані з новими цифровими технологіями, конкурентними стратегіями, 
екологією та водними ресурсами відомі і є актуальними, але вже тепер доцільно говорити про 
проблеми які стануть ключовими завтра. І той хто вже працює над проблемами завтрашнього дня і 
таким чином готується до нових задач в недалекому майбутньому займе лідируючі позиції. А той хто 
відкидає вирішення цих проблем на потім, залишиться позаду і, можливо ніколи не зможе надолужити 
прогаяне. Тим більше що ми живемо в епоху радикальних змін сучасного світу, які за своїми 
масштабами і можливими наслідками не мають рівних в історії людства. Цілком ясно, що проблеми 
такого рівня можуть зрозуміти і розв’язати тільки співробітники розумової праці, вчені, менеджери, які 
озброєні теорією менеджменту.

Особливою ключовою проблемою людства, як ми вже підкреслювали, є проблема води, її 
забруднення та якості і за ознаками експертів вона буде посилюватися в майбутньому і тут для 
вирішення таких глобальних проблем в нагоді може стати саме методологія водного менеджменту, яка 
включає в себе управлінську, технологічну, економічну та екологічну складові.

Водний менеджмент на нашу думку – це управлінсько-технологічна та економічно-екологічна 
діяльність спрямована на раціональне використання і відтворення водних ресурсів, охорону довкілля і 
задоволення людства в якісній воді.

Метою цієї колективної монографії є перша в Україні спроба об’єднати результати багатьох 
досліджень у сфері водного менеджменту. Маємо сподівання, що ознайомлення з матеріалами 
викладеними на сторінках цього видання сприятиме поширенню методології менеджменту в діяльності 
як державних та місцевих територіальних органах, так і приватних структурах, буде корисним для 
фахівців споріднених спеціальностей, охорони природи, аграрному секторі, наукових працівників і 
студентів відповідних спеціальностей.
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можливості для розвитку агропромислового виробництва і забезпечення продовольчими ресурсами 
населення світу неухильно звужуються. 

Меліоративні заходи спричинили засолення, вилужування та заболочування на 30-80% площ 
зрошуваних земель світу; 35% оброблюваних земель планети вражено ерозійними процесами. Кожних 
10 років втрачається 7% верхнього шару ґрунту в результаті змиву (площинного і лінійного), зведення 
лісів, вітрової ерозії, розорювання, просапного землеробства та інших процесів. 

Майже у 100 країнах світу відбувається спустелювання, в результаті якого знищується 6 млн. га 
сільськогосподарських угідь. В результаті цього, втрати недоотриманої с/г продукції, за оцінками 
експертів ФАО (Організація Об’єднаних Націй з продовольства та сільського господарства), 
становлять 26 млрд. доларів США на рік.  

Водні ресурси є національним багатством будь-якої держави світу, адже вода вкрай необхідний 
природний ресурс для існування усього живого на землі. 

Значних антропогенних змін зазнали і зазнають водні ресурси світу. Щорічно для різних видів 
водоспоживання (комунально-господарського, промислового, сільськогосподарського, зрошення, 
гідроенергетики, рекреації тощо) використовується 2,6-3 тис. км3

 прісної води. Зростають обсяги 
стічних вод різного ступеня очистки, які скидаються у ріки та водойми, змінюючи їх якісний склад та 
порушуючи екологічну рівновагу. Загальний обсяг водозабору у світі становить приблизно 15% 
повного річкового стоку. Великі обсяги води використовуються безповоротно, а відпрацьовані і 
забруднені води скидаються у природні водні джерела. 

За невтішними прогнозами, уже до 2025 року людство відчуватиме гострий дефіцит прісної води. 
Основна причина – значне зростання населення планети, яке вже перевищило 7 млрд. осіб. За той час, 
коли населення збільшилось утричі, використання прісної води зросло у 17 разів. А ще через 20 років 
споживання прісної води може зрости втричі. Однією з причин збільшення водоспоживання є 
зростання міст (урбанізація). Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну людину 300–500 

л/добу, хоча мінімальна потреба у воді однієї людини – 25 л/добу. Основна проблема не в тому, що 
вода «зникає», а в тому, що витрати води набагато перевищують її запаси. 

Сьогодні питоме водоспоживання для населення України досягло у середньому близько 370 
літрів води щодоби, тому вже за 15-20 років про таке споживання води й мови не може бути [3]. Це 
щонайменше вдвічі перевищує рівень водопостачання у розвинених країнах світу. Середньодобове 
споживання води в розрахунку на одного киянина становить 410–450 літрів. Тоді як у Барселоні – 106, 

в Амстердамі – 100, в Антверпені 85 літрів на людину за добу.   

Разом з тим, потреба у питній воді постійно зростає, зокрема, через зміну соціальних стандартів, 
потребу у зрошуванні, нераціональне водокористування, незадовільний технічний стан систем 
водоподачі тощо. Уже тепер у деяких регіонах України через дефіцит якісної питної води її подають за 
графіком, а понад 800 тисяч мешканців у 13 областях користуються привізною водою.  

Глобальне потепління привело до зміни клімату за якого почастішали посухи не лише у теплий 
період року, а й у холодний. Крім того, через високі температурні показники взимку часто не 
утворюється сніговий покрив. А саме завдяки таненню снігу водні ресурси відновлюються найкраще. 
За таких кліматичних умов відбувається зниження рівня грунтових вод, що є характерним не тільки для 
України, але й для інших європейських країн [4]. 

У доповіді ООН, яка присвячена глобальним проблемам нестачі води на планеті та збереження 
водних ресурсів, йдеться про те, що споживання води на душу населення скоротиться на третину вже у 
наступні 20 років. 

Перспективи реалізації принципів сталого розвитку в Україні не можна розглядати у відриві від 
здійснюваних у державі ринкових реформ. Перехід до сталого розвитку як країни загалом, так і 
окремих її регіонів, має відбуватися у тісному взаємозв’язку з радикальною структурною і техніко-

технологічною перебудовою суспільного виробництва на основі прискорення темпів НТП, зокрема, у 
напрямі всебічної екологізації не лише базових галузей економіки, а й усіх сфер людської діяльності.  

В Україні продовжує зберігатись екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до 
нераціонального використання природних ресурсів і деградації середовища існування людей, 
характерні глибинні диспропорції загальнодержавних і регіональних економічних інтересів, 
невідповідність між розміщенням природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалів, 
зростаюча науково-технічна і технологічна відсталість. 

В нашій країні, що має сприятливі умови для існування людини, розвинулись негативні процеси 
та явища: посилюються радіаційне, хімічне, теплове та інші види забруднень, що значною мірою 
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можливості для розвитку агропромислового виробництва і забезпечення продовольчими ресурсами 
населення світу неухильно звужуються.

Меліоративні заходи спричинили засолення, вилужування та заболочування на 30-80% площ 
зрошуваних земель світу; 35% оброблюваних земель планети вражено ерозійними процесами. Кожних 
10 років втрачається 7% верхнього шару ґрунту в результаті змиву (площинного і лінійного), зведення 
лісів, вітрової ерозії, розорювання, просапного землеробства та інших процесів.

Майже у 100 країнах світу відбувається спустелювання, в результаті якого знищується 6 млн. га 
сільськогосподарських угідь. В результаті цього, втрати недоотриманої с/г продукції, за оцінками 
експертів ФАО (Організація Об’єднаних Націй з продовольства та сільського господарства), 
становлять 26 млрд. доларів США на рік. 

Водні ресурси є національним багатством будь-якої держави світу, адже вода вкрай необхідний 
природний ресурс для існування усього живого на землі.

Значних антропогенних змін зазнали і зазнають водні ресурси світу. Щорічно для різних видів 
водоспоживання (комунально-господарського, промислового, сільськогосподарського, зрошення, 
гідроенергетики, рекреації тощо) використовується 2,6- тис. км прісної води. Зростають обсяги 
стічних вод різного ступеня очистки, які скидаються у ріки та водойми, змінюючи їх якісний склад та 
порушуючи екологічну рівновагу. Загальний обсяг водозабору у світі становить приблизно 15% 
повного річкового стоку. Великі обсяги води використовуються безповоротно, а відпрацьовані і 
забруднені води скидаються у природні водні джерела.

За невтішними прогнозами, уже до 2025 року людство відчуватиме гострий дефіцит прісної води. 
Основна причина значне зростання населення планети, яке вже перевищило 7 млрд. осіб. За той час, 
коли населення збільшилось утричі, використання прісної води зросло у 17 разів. А ще через 20 років 
споживання прісної води може зрости втричі. Однією з причин збільшення водоспоживання є 
зростання міст (урбанізація). Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну людину 300
л/добу, хоча мінімальна потреба у воді однієї людини 25 л/добу. Основна проблема не в тому, що 
вода «зникає», а в тому, що витрати води набагато перевищують її запаси.

Сьогодні питоме водоспоживання для населення України досягло у середньому близько 370 
літрів води щодоби, тому вже за 15-20 років про таке споживання води й мови не може бути [3]. Це 
щонайменше вдвічі перевищує рівень водопостачання у розвинених країнах світу. Середньодобове 
споживання води в розрахунку на одного киянина становить 410 450 літрів. Тоді як у Барселоні 
в Амстердамі 100, в Антверпені 85 літрів на людину за добу. 

Разом з тим, потреба у питній воді постійно зростає, зокрема, через зміну соціальних стандартів, 
потребу у зрошуванні, нераціональне водокористування, незадовільний технічний стан систем 
водоподачі тощо. Уже тепер у деяких регіонах України через дефіцит якісної питної води її подають за 
графіком, а понад 800 тисяч мешканців у 13 областях користуються привізною водою. 

Глобальне потепління привело до зміни клімату за якого почастішали посухи не лише у теплий 
період року, а й у холодний. Крім того, через високі температурні показники взимку часто не 
утворюється сніговий покрив. А саме завдяки таненню снігу водні ресурси відновлюються найкраще. 
За таких кліматичних умов відбувається зниження рівня грунтових вод, що є характерним не тільки для 
України, але й для інших європейських країн [4].

У доповіді ООН, яка присвячена глобальним проблемам нестачі води на планеті та збереження 
водних ресурсів, йдеться про те, що споживання води на душу населення скоротиться на третину вже у 
наступні 20 років.

Перспективи реалізації принципів сталого розвитку в Україні не можна розглядати у відриві від 
здійснюваних у державі ринкових реформ. Перехід до сталого розвитку як країни загалом, так і 
окремих її регіонів, має відбуватися у тісному взаємозв’язку з радикальною структурною і техніко-

технологічною перебудовою суспільного виробництва на основі прискорення темпів НТП, зокрема, у 
напрямі всебічної екологізації не лише базових галузей економіки, а й усіх сфер людської діяльності. 

В Україні продовжує зберігатись екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до 
нераціонального використання природних ресурсів і деградації середовища існування людей, 
характерні глибинні диспропорції загальнодержавних і регіональних економічних інтересів, 
невідповідність між розміщенням природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалів, 
зростаюча науково-технічна і технологічна відсталість.

В нашій країні, що має сприятливі умови для існування людини, розвинулись негативні процеси 
та явища: посилюються радіаційне, хімічне, теплове та інші види забруднень, що значною мірою 
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впливають на рівень життя організму, в тому числі людини, у першу чергу на її здоров’я та тривалість 
життя. В останні два-три десятиліття в багатьох областях, особливо у південних та на Донбасі, а також 
у Карпатському регіоні активізувалися водна та вітрова ерозія ґрунтів, зсуви, селі, руйнування берегів 
річок, зростає кількість техногенних аварій і катастроф. Поряд з цим прискорилась дегуміфікація 
ґрунтів, падає їхня родючість і, як наслідок – знижується продуктивність с/г та лісових угідь. У зв’язку 
з бездумним вирубуванням лісів зросла ймовірність виникнення катастрофічних паводків і  вітровалів. 
Гострою екологічною й соціально-економічною проблемою стало замулювання та зникнення малих 
річок, забруднення і зниження якості природних вод, руйнування та деградація водних екосистем, 
зменшення рибопродуктивності, втрата рекреаційного потенціалу та естетичної цінності ландшафтів. 

Надзвичайно загострилась проблема забезпечення високоякісними та чистими водними 
ресурсами потреб комунального і сільського господарства, промисловості та інших галузей. У 
переважній більшості областей України погіршилось водозабезпечення, а якість питної води 
продовжує залишатися досить низькою. Разом з тим, водні ресурси використовуються дуже 
нераціонально, неекономно. Охорона поверхневих і підземних водних джерел організована вкрай 
незадовільно. Тому концентрація деяких забруднюючих речовин у багатьох річках, озерах та інших 
водоймах перевищує гранично допустимі норми у десятки і сотні разів. 

Значна частина водних об’єктів втратила природну чистоту, порушена їх здатність до 
самоочищення. Водні об’єкти забруднені сполуками важких металів, азоту, сульфатами, 
нафтопродуктами і фенолами. 

Проблеми та перспективи водокористування в Україні.Україна маючи площу території в 603,7 
тис. км2

 є другою за площею державою в Європі, що становить 5,7% її території, володіє досить 
обмеженими водними ресурсами, які формуються переважно за рахунок транзитного стоку (75%) з 
Російської Федерації та Білорусі по річках Дніпро, Десна, Прип’ять, Сіверський Донець та їх притоках і 
місцевого стоку (25%) (табл.1.1) [5]. 

До урбанізаційних процесів  з   негативними екологічними наслідками на території України 
значний вплив на водозабезпечення мають природні фактори, адже від 2005 року вісім років були з 
посушливими осінньо-зимовими періодами. Тому фахівці Міжнародного інституту управління 
водними ресурсами застерігають, що прісна вода на Землі може закінчитися вже за 25 років. 

Таблиця 1.1 

Характер формування поверхневих водних ресурсів України 

№ з/п Вид водних ресурсів 

Водні ресурси за забезпеченістю, км3
 

Середній рік (50%) Дуже маловодний 
рік (95%) 

1 Приток транзитного річкового стоку 157, 4 121,7 

2 Місцевий річковий стік 52,4 29,7 

3 Загальні ресурси річкового стоку 209,8 151,4 

4 В т.ч. по Кілійському гирлу р. Дунай 122,7 95,5 
   

Природний річковий стік, який формується на території України, становить 52,4 км3/рік. У дуже 
маловодний рік він зменшується майже вдвічі. Притік поверхневих вод із сусідніх країн становить: по 
річках Дунай – 122,7 км3/рік, Дніпро – 34,2, Дністер – 0,8, Сіверський Донець – 1,9 км3/рік. 

Фізико-географічні особливості території України, а також антропогенний чинник сприяють 
нерівномірному розподілу водних ресурсів за адміністративними утвореннями. 

Наприклад, на Причорноморський, Донецький, Придніпровський економічні райони де 
зосереджені основні водоспоживачі (Донбас, Криворіжжя, південні області) і мешкає понад 50% 
населення, припадає менше третини об’єму місцевого стоку України. При цьому середньобагаторічні 
місцеві ресурси в цих районах коливаються в межах 0,14 – 0,90 км3/рік. 

У Поліському й Карпатському районах, що достатньо забезпечені місцевим стоком, ці показники 
становлять від 1,81 до 7,92 км3/рік (табл. 1.2) [5]. 

Згідно з визначенням Європейської економічної комісії ООН, Україна вважається 
водонезабезпеченою. До таких належать країни, водні ресурси яких не перевищують 1,7 тисячі м3

 

власного річкового стоку на рік на людину. В Україні запаси прісної води у 8,5 разів менші від 
світового показника і на сьогодні в середньому дорівнюють близько 1,04 тис. м3/рік на одну людину, 
тоді як у Німеччині цей показник дорівнює 2,0 тис. м3/рік на людину у, Польщі – 1,6 тис. м3/рік, а в 
Білорусі – 3,3 тис. м3 /рік на одну людину. 
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Водні ресурси на території України формуються насамперед завдяки атмосферним опадам: снігу 
і дощу. Через це посушливий клімат (тільки 4% середньомісячної норми опадів випало у серпні 2015 
року), позначився на обсягах запасів поверхневих вод, які не встигають відновлюватися. 

За умов обмежених об’ємів річкового стоку в Україні велике значення мають природні озера, 
ставки і болота. Більша частина вод цих водойм відноситься до категорії вікових запасів, які на 
сучасному етапі використовуються для комунальних потреб порівняно мало, хоча на півдні нашої 
держави вони є одним з основних джерел водопостачання. 

Таблиця 1.2  
Водні ресурси і водозабезпеченість території Україниза адміністративним розподілом 

(За даними Державного агентства водних ресурсів України) 
 

 

№  
з/п 

Економічний район, 
область 

Ресурси річкового стоку, км3/рік 

Забезпеченість середньо- багаторічним 
річковим стоком,  

тис. м3/рік 

Середньо- 

багаторічні Маловодннй рік 
95% забезпеченості 

на 1 км2
 

на 1людину 

місцеві сумарні місцеві сумарні місцеві сумарні місцеві сумарні 
Карпатський 18,66 25,40 9,79 13,44 329,7 448,8 3,00 4,09 

1 Закарпатська 7,92 13,30 4,47 7,29 618,7 1039,1 6,29 10,57 

2 Івано-Франківська 4,59 9,40 2,17 4,77 330,2 676,3 3,26 6,67 

3 Львівська 4,92 5,55 2,66 3,00 225,7 254,6 1,87 2,11 

4 Чернівецька 1,23 10,10 0,49 5,60 151,8 1246,9 1,33 10,94 

Подільський 6,42 11,96 3,27 6,00 105,4 196,4 1,48 2,75 

5 Вінницька 2,47 11,00 1,16 5,96 93,2 415,1 1,39 6,21 

 
Тернопільська  1,81 7,26 1,05 4,10 131,2 526,1 1,58 

 
Хмельницька 2,14 9,82 1,06 5,36 103,9 476,7 1,50 6,86 

Поліський 11,11 40,10 5,21 24,10 108,8 392,8 2,28 8,23 

 
Волинська 2,18 4,05 0,94 1,91 107,9 200,5 2,06 3,81 

 
Житомирська 3,15 3,71 1,05 1,28 105,4 124,1 2,27 2,67 

 
Рівненська 2,33 7,00 1,27 3,56 115,9 348,3 1,98 5,97 

 
Чернігівська 3,45 29,57 1,95 19,42 108,2 927,0 2,77 23,74 

Центральний 3,05 47,65 1,17 27,90 61,1 955,0 0,52 8,15 

 
Київська 2,04 46,40 0,76 28,80 70,6 1605,5 0,46 10,45 

 
Черкаська 1,01 47,40 0,41 29,10 48,3 2267,9 0,72 33,79 

Придніпровський 2,44 56,70 0,54 33,66 29,2 677,4 0,37 8,55 

 
Дніпропетровська 0,87 53,00 0,14 32,50 27,3 1661,4 0,24 14,86 
 

На території України налічується близько 20 тисяч озер, які займають 0,3% її території з об’ємом 
прісної води в них 2,3 км3. Вода таких озер використовується для місцевого водопостачання, зрошення, 
акумуляції прісної води та риборозведення. 

Формування якості води у водоймах і водотоках відбувається під впливом природних 
особливостей водозбору, а також закономірностей розвитку і функціонування водних екосистем в 
умовах багатофакторного антропогенного впливу на них. Основними чинниками забруднення водних 
ресурсів є точкові скиди, дифузійні джерела забруднюючих речовин у межах водозбору, надходження 
забруднюючих елементів з атмосфери. Практично всі річки перебувають під антропогенним впливом і 
можливості екстенсивного водозабору для господарських потреб із багатьох водойм вичерпані. 

На екологічний стан поверхневих вод впливають:забруднення ґрунтів,атмосфери,зміна 
ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, скиди з неефективно працюючих 
каналізаційних очисних споруд, відсутність картографічних матеріалів та винесення в натуру 
прибережних захисних смуг і водоохоронних зон водних об’єктів, будівництво промислових та 
житлово-комунальних об’єктів у водоохоронних зонах великих і середніх річок та 
водосховищ,забруднення і засмічення річок побутовими та іншими відходами. 

Водний ресурс нашої країни, зосереджений у поверхневих водоймах, доповнюють підземні 
запаси води. Підземні води відіграють важливу роль у формуванні річкового стоку і в господарській 
діяльності, особливо для питного водозабезпечення населення України. 
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Водні ресурси на території України формуються насамперед завдяки атмосферним опадам: снігу 
і дощу. Через це посушливий клімат (тільки 4% середньомісячної норми опадів випало у серпні 2015 
року), позначився на обсягах запасів поверхневих вод, які не встигають відновлюватися.

За умов обмежених об’ємів річкового стоку в Україні велике значення мають природні озера, 
ставки і болота. Більша частина вод цих водойм відноситься до категорії вікових запасів, які на 
сучасному етапі використовуються для комунальних потреб порівняно мало, хоча на півдні нашої 
держави вони є одним з основних джерел водопостачання.

Таблиця 1.2 
Водні ресурси і водозабезпеченість території Україниза адміністративним розподілом

(За даними Державного агентства водних ресурсів України)

№ 
з/п

Економічний район, 
область

Ресурси річкового стоку, км /рік
Забезпеченість середньо- багаторічним 

річковим стоком, 
тис. м /рік

Середньо-

багаторічні Маловодннй рік 95% забезпеченості 
на 1 км на 1людину

місцеві сумарні місцеві сумарні місцеві сумарні місцеві сумарні 
Карпатський 66 40 79 44 7 8  09 

1 Закарпатська 92 30 47  7 1039,1  57 

2 Івано-Франківська 59 40 17  2 3  67 

3 Львівська 92 55 66  7 6  11 

4 Чернівецька 23 10 49  8 1246,9  94 

Подільський 42 96 27  4 4  5 

5 Вінницька 47 00 16   1  21 

Тернопільська 81 26   2 1 58 

Хмельницька 14 82 06  9 7  86 

Поліський 11 10 21 10 8 8  23 

Волинська 18 05 94  9 5  81 

Житомирська 15 71 05  4 1  67 

Рівненська 33 00 27  9 3  97 

Чернігівська 45 57 95 42 2 0  74 

Центральний 05 65 17 90  0  15 

Київська 04 40 76 80  1605,5  45 

Черкаська 01 40 41 10  2267,9  79 

Придніпровський 44 70 54 66  4  55 

Дніпропетровська 87 00 14 50  1661,4  86 

На території України налічується близько 20 тисяч озер, які займають 0,3% її території з об’ємом 
прісної води в них 2,3 км . Вода таких озер використовується для місцевого водопостачання, зрошення, 
акумуляції прісної води та риборозведення.

Формування якості води у водоймах і водотоках відбувається під впливом природних 
особливостей водозбору, а також закономірностей розвитку і функціонування водних екосистем в 
умовах багатофакторного антропогенного впливу на них. Основними чинниками забруднення водних 
ресурсів є точкові скиди, дифузійні джерела забруднюючих речовин у межах водозбору, надходження 
забруднюючих елементів з атмосфери. Практично всі річки перебувають під антропогенним впливом і 
можливості екстенсивного водозабору для господарських потреб із багатьох водойм вичерпані.

На екологічний стан поверхневих вод впливають:забруднення ґрунтів,атмосфери,зміна 
ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, скиди з неефективно працюючих 
каналізаційних очисних споруд, відсутність картографічних матеріалів та винесення в натуру 
прибережних захисних смуг і водоохоронних зон водних об’єктів, будівництво промислових та 
житлово-комунальних об’єктів у водоохоронних зонах великих і середніх річок та 
водосховищ,забруднення і засмічення річок побутовими та іншими відходами.

Водний ресурс нашої країни, зосереджений у поверхневих водоймах, доповнюють підземні 
запаси води. Підземні води відіграють важливу роль у формуванні річкового стоку і в господарській 
діяльності, особливо для питного водозабезпечення населення України.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  13 

 

Прогнозні ресурси прісних підземних вод на території України становлять 22,5 км3/рік, тобто 
майже 40% від загальних водних ресурсів України, що в середньому складає 1,45 м3/добу на одну 
людину. 

У переважній частині населених пунктів сільської місцевості водоспоживання необліковується, 
оскільки воно відбувається індивідуально з використанням підземних вод. Хоч запаси підземних вод в 
Україні дозволяють на 100% забезпечити населення питною водою, однак і тут є проблема, яка полягає 
в тому, що у зв’язку зі змінами клімату рівень підземних вод постійно знижується. Як приклад, можемо 
взяти 2015 рік, коли в багатьох районах Поліського і Подільського регіонів зникла вода в колодязях, 
річки та ставки пересохли що, є ще однією із значних екологічних проблем [6]. 

Для оцінювання стану водних ресурсів в Україні та їхнього використанняпроведено аналіз 
основних показників водопостачання та водовідведення за 2014–2016 роки (табл. 1.3). 

В аспекті використання водних ресурсів виробничі відносини у сфері природокористування 
повинні орієнтувати господарюючі об’єкти на економічно ефективне використання природних систем 
(водних ресурсів) за обов’язкової умови їх збереження та охорони і будуватись на основі інтегральних 
еколого-економічних принципів, що забезпечують відповідну рівновагу в процесі взаємодії суспільства 
і природи. 

Динаміка використання та експлуатації водних ресурсів в Україні, наведена в табл. 1.3, свідчить 
про нерівномірний розподіл використання свіжої води за останні роки та загальне зменшення обсягів 
спожитої свіжої води з різних причин. Так, водозабір з природних водних об’єктів у 2016 році 
зменшився більш як на 1500 млн м3  порівняно з 2014 роком, а споживання свіжої води зменшилось на 
майже на 21,5% порівняно з 2014 роком. Разом з тим, обсяг оборотного водопостачання у 2016 році 
зменшився майже на   700 млн м3

 у порівнянні з 2015 роком, при збільшенні обсягів скидання 
забруднених зворотних вод майже на 60 млн м3

 за цей же період при стабільному водовідведенні 76-

78% від обсягу спожитої свіжої води за період 2014-2016 роки. Екологічною проблемою на 
сьогоднішній день є проблема скидання неочищених каналізаційних стоків у природні водні об’єкти. 
Так, у 2016 році із загального обсягу 5612 млн м3

 відведених зворотних вод, тільки 1381 млн м3
 (24,6%) 

– нормативно очищених, хоча потужність наявних очисних споруд дозволяє провести очищення більш 
як 5690 млн м3

 стічних вод перед їх відведенням [7].  

Таблиця 1.3 
Основні показники водопостачання і водовідведення 

(За даними Державного агентства водних ресурсів України, млн.м3
) 

 

№  
з/п 

Показники 
Розрахунковий період, роки 

2014 2015 2016 

1 Забрано води з природних водних об’єктів 10899 9109 9325 

2 Спожито свіжої води 8710 7125 7169 

 в тому числі для:    

  виробництва 4871 4491 4591 

  побутово-питних потреб 1500 1267 1239 

3 Загальне відведення зворотних вод 6587 5581 5612 

  у % від спожитої свіжої води 75,6 78,3 78,3 

4 Скинуто у поверхневі водні об’єкти   6354 5343 5399 

  в тому числі забруднених 923 875 698 

  з них без очищення 175 184 164 

5 Обсяг повторно використаної води 43049 40306 39619 

6 Потужність очисних споруд 7190 5801 5690 
 

Позитивна тенденція до зменшення обсягів використання свіжої води за останні роки свідчить 
про збільшення на 10% оборотного та повторного використання води. 

Проведений аналіз запасів водних ресурсів та їх екологічного стану в Україні дозволив виявити 
існуючі на сьогоднішній день проблеми у сфері водокористування та звернути увагу на окремі 
напрямки з покращення ситуації в даній галузі.  

Особливо важливо звернути увагу на охорону навколишнього природного середовища на 
сучасному етапі проведення адміністративно-територіальної реформи, адже на об’єднані територіальні 
громади покладається обов’язок та відповідальність за раціональне використання і збереження високої 
якості поверхневих, грунтових та підземних вод.  
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Після проведення реформи громада отримує значну частину фінансових ресурсів для здійснення 
водоохоронних заходів. У табл. 1.4 наведено порівняльний аналіз динаміки надходження інвестицій та 
їх використання на очищення скидних вод за 2014-2016 роки в цілому по Україні.  

Таблиця 1.4 

Капітальні інвестиції і поточні витрати на охоронуводних ресурсів 

таекологічний податок за 2014-2016 роки (млн. грн) 
№  
з/п 

Статті витрат і надходжень 
Календарні роки 

2014 2015 2016 

1 

Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону 
навколишнього природного середовища 

21925,6 24591,1 32488,7 

в т.ч. капітальні інвестиції  7959,9 7675,6 13390,5 

Поточні витрати 13965,7 16915,5 19098,2 

2 Інвестиції на очищення зворотних вод 6736,5 7499,8 8960,1 

3 

Екологічний податок, всього 2918,1 2419,3 - 

у т. ч. за викиди забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об’єкти 

116,4 112,8 - 

 

Поточні витрати на охорону водних ресурсів – це витрати, які здійснюються на підтримку 
(утримання й експлуатацію) основних засобів природоохоронного призначення в робочому стані та 
входять до складу витрат поточного періоду і їх величина в структурі витрат на очищення зворотних 
вод є досить значною та коливається в межах 75-85% від загального об’єму інвестицій. Обсяг поточних 
витрат на охорону водних ресурсів по відношенню загальних витрат в Україні становить 3-4%, а 
відносна величина капітальних інвестицій за цей же період змінюється від 1,0 до 2,0%. 

За такої ситуації із нераціональним, зі шкодою для оточуючого середовища, водоспоживанням в 
Україні, зростає роль органів місцевого самоврядування в сталому розвиткові територій, на яких 
проживають їхні громади. 

Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку територій. Після розпаду 
соціалістичної системи багато країн східної Європи та СНД почали процес децентралізації, тобто 
передачу частини функцій від органів центральної до органів місцевої влади, що дасть можливість 
громадянам брати активну участь у самоврядуванні територій, на яких вони проживають. 

Розвинуте громадянське суспільство неможливе без ефективного місцевого самоврядування, 
запорукою успіху якого є чітко розмежовані повноваження, ресурси та відповідальність. Саме 
децентралізація влади, завдяки незалежним зусиллям місцевого самоврядування та підвищення його 
активності, є ефективним знаряддям у покращенні соціально-економічного розвитку території, 
раціонального використання ресурсного потенціалу, зміцненні демократичних процедур і захисту прав 
людини та її свободи. 

Згідно із загальним визначенням, децентралізація – передача значних повноважень та 
бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше 
повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати 
найбільш успішно. 

Основним принципом децентралізації є принцип субсидіарності, основна ідея якого полягає в 
тому, що суспільні послуги повинні надаватися тими органами влади, які є ближчими до громадян. 

В результаті децентралізації створюються об’єднані територіальні громади (ОТГ), яким 
передаються права на самостійне вирішення життєво важливих питань територіальної громади 
(благоустрій територій і здійснення природоохоронних заходів, охорона здоров’я, освіта, комунальна 
сфера, торгівля та ін.). 

Намагаючись стимулювати економічний розвиток і ефективне врядування, зменшити рівень 
бідності та надати якісні послуги, органи влади на місцях зустрічаються з численними проблемами, до 
яких належать: обмеженість можливостей та юридичні перепони на шляху співпраці між місцевими 
адміністраціями; недостатня активність суспільства; брак фінансових ресурсів; роздроблена структура 
муніципалітету тощо. 

Незважаючи на прийняття ряду законів [8; 9], які регулюють процеси участі громадян в 
управлінні, місцеве самоврядування в Україні продовжує перебувати у стані системного занепаду, що 
відбувся внаслідок здійснення на державному рівні впродовж тривалого часу політики приниження 
ролі інститутів місцевої демократії, насаджування механізмів централізації і тотального 
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Після проведення реформи громада отримує значну частину фінансових ресурсів для здійснення 
водоохоронних заходів. У табл. 1.4 наведено порівняльний аналіз динаміки надходження інвестицій та 
їх використання на очищення скидних вод за 2014-2016 роки в цілому по Україні.

Таблиця 1.4
Капітальні інвестиції і поточні витрати на охоронуводних ресурсів

таекологічний податок за 2014-2016 роки (млн. грн)
№  
з/п Статті витрат і надходжень Календарні роки

Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону 
навколишнього природного середовища
в т.ч. капітальні інвестиції    

Поточні витрати    

2 Інвестиції на очищення зворотних вод    

Екологічний податок, всього   -

у т. ч. за викиди забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об’єкти -

Поточні витрати на охорону водних ресурсів це витрати, які здійснюються на підтримку 
(утримання й експлуатацію) основних засобів природоохоронного призначення в робочому стані та 
входять до складу витрат поточного періоду і їх величина в структурі витрат на очищення зворотних 
вод є досить значною та коливається в межах 75-85% від загального об’єму інвестицій. Обсяг поточних 
витрат на охорону водних ресурсів по відношенню загальних витрат в Україні становить 3-4%, а 
відносна величина капітальних інвестицій за цей же період змінюється від 1,0 до 2,0%.

За такої ситуації із нераціональним, зі шкодою для оточуючого середовища, водоспоживанням в 
Україні, зростає роль органів місцевого самоврядування в сталому розвиткові територій, на яких 
проживають їхні громади.

Роль органів місцевого самоврядування у сталому розвитку територій. Після розпаду 
соціалістичної системи багато країн східної Європи та СНД почали процес децентралізації, тобто 
передачу частини функцій від органів центральної до органів місцевої влади, що дасть можливість 
громадянам брати активну участь у самоврядуванні територій, на яких вони проживають.

Розвинуте громадянське суспільство неможливе без ефективного місцевого самоврядування, 
запорукою успіху якого є чітко розмежовані повноваження, ресурси та відповідальність. Саме 
децентралізація влади, завдяки незалежним зусиллям місцевого самоврядування та підвищення його 
активності, є ефективним знаряддям у покращенні соціально-економічного розвитку території, 
раціонального використання ресурсного потенціалу, зміцненні демократичних процедур і захисту прав 
людини та її свободи.

Згідно із загальним визначенням, децентралізація передача значних повноважень та 
бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше 
повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати 
найбільш успішно.

Основним принципом децентралізації є принцип субсидіарності, основна ідея якого полягає в 
тому, що суспільні послуги повинні надаватися тими органами влади, які є ближчими до громадян.

В результаті децентралізації створюються об’єднані територіальні громади (ОТГ), яким 
передаються права на самостійне вирішення життєво важливих питань територіальної громади 
(благоустрій територій і здійснення природоохоронних заходів, охорона здоров’я, освіта, комунальна 
сфера, торгівля та ін.).

Намагаючись стимулювати економічний розвиток і ефективне врядування, зменшити рівень 
бідності та надати якісні послуги, органи влади на місцях зустрічаються з численними проблемами, до 
яких належать: обмеженість можливостей та юридичні перепони на шляху співпраці між місцевими 
адміністраціями; недостатня активність суспільства; брак фінансових ресурсів; роздроблена структура 
муніципалітету тощо.

Незважаючи на прийняття ряду законів [8; 9], які регулюють процеси участі громадян в 
управлінні, місцеве самоврядування в Україні продовжує перебувати у стані системного занепаду, що 
відбувся внаслідок здійснення на державному рівні впродовж тривалого часу політики приниження 
ролі інститутів місцевої демократії, насаджування механізмів централізації і тотального 
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адміністрування. Внаслідок цього значна частина жителів територіальних громад сіл, селищ та 
багатьох міст так і не змогли відчути ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та 
отримати від них якісні послуги. 

Головними причинами такого стану є: 
1) недосконалість законодавчої бази щодо забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядуваннята відсутність чіткого розмежування повноважень між органами державної влади і 
органами місцевого самоврядування; 

2) іншою причиною, що стримує процес добровільного об’єднання громад є небажання окремих 
керівників органів місцевого самоврядування у містах, селищах та селах до створення ОТГ через 
ймовірність втрати владиі протистояння та боротьба за владу між державними адміністраціями і 
радами різних рівнів; 

3) на думку експертів, одним з недоліків адміністративно-територіальної реформи є розмиті 
терміни її проведення. Оскільки вона, згідно закону [8] має проводитись на добровільних засадах, то 
для тих громад, які одними з перших вирішили об’єднатись уряд України надав суттєву бюджетну 
підтримку, що мало б стати прикладом  і стимулом для об’єднання іншим територіальним громадам; 

4) слабка професійна підготовка керівників та членів органів самоврядування населення. 
Зокрема, це стосується знань у галузі юриспруденції, закономірностей державного управління та 
місцевого самоврядування, бухгалтерського обліку, діловодства, соціальної роботи 
тощо.Започаткована реформа децентралізації влади в державі, яка дає шанс новоствореним громадам, 
потребує реформування системи підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, так як 
існуюча не забезпечує підготовлений персонал для роботи у нових умовах. Для вирішення цього 
завдання потрібно активновключатись науковцям для розробки нових програм підготовки фахівців, 
зокрема магістерських програм, які нададуть можливість працівникам органів управління 
новостворених громад підвищити свою кваліфікацію та отримати необхідні знання. Крім цього 
важливо на етапі створення ОТГ здійснювати консультаційний супровід громади, що в даний час 
виконують Центри розвитку місцевого самоврядування; 

5) наявність великої кількості дуже малих за чисельністю населення територіальних громад. 
Наприклад, в Україні середній розмір одиниці місцевого врядування складає лише 4600 осіб, а в 
сільській місцевості – всього 1500 осіб. Натомість в Болгарії та Польщі немає територіальних громад 
менше 10000 осіб і дуже мало – з населенням менше 20000 осіб. 

За даними соціологічного опитування фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва, за 
останні три роки рівень довіри до центральних органів влади суттєвознизився і становить 10-13%, але 
разом з тим зросла довіра до органів місцевого самоврядування. Наприклад, якщо у 2015 році рівень 
довіри до обласних і районних державних адміністрацій становив близько 30%, то зараз він досяг 45-

50%. 

Одним із шляхів виходу з такої ситуації є залучення громад до вирішення проблем місцевого 
розвитку, адже первинним суб’єктом місцевого самоврядування українське законодавство визнає 
«територіальну громаду» і гарантує їй право на реальну здатність самостійно або під відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання сталого розвитку територій, 
на яких проживають члени цієї громади. 

Територіальні громади, різноманітні форми самоорганізації населення і місцевого 
самоуправління на місцях покликані стати потужним прискорювачем демократичних реформ і 
зародження нової інфраструктури громадянського суспільства. 

Сьогодні, як ніколи раніше за весь період незалежності України, постало питання щодо 
об’єднання територіальних громад. Необхідно відмітити, що це питання піднімалось й раніше, але для 
його вирішення не вистачало, як фінансового забезпечення, так і повноцінного законодавчого 
врегулювання. Ситуацію, що склалась, повинен врегулювати Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [8], який повинен стати точкою відліку для проведення необхідних 
заходів з повномасштабного оновлення адміністративно-територіального устрою громад. 

Урядом та парламентом України прийнято ряд постанов, спрямованих на розвиток ОТГ, зокрема, 
про те, що при добровільному об’єднанні для формування бюджету територіальної громади 
законодавство України передбачає наступні статті: а) 60% податку з доходів ФОП; б) 25% - 

екологічного податку; в) єдиний податок; г) податок на нерухомість; д) за користування природними 
ресурсами і е) туристична діяльність [8]. 
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У 2018 році вводяться деякі новації щодо доходів місцевих бюджетів. ОТГ отримають 5% 
рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату. 
Зарахування рентної плати здійснюватиметься у таких розмірах: 3% – до бюджетів міст обласного 
значення, ОТГ, 2% – до обласних бюджетів, 2% – до районного бюджету, 1% – до сільських, селищних, 
міських міст районного значення бюджетів. Також із цього року до місцевих бюджетів 
зараховуватимуть 100% єдиного податку, що сплачується платниками четвертої групи – 
сільгоспвиробниками, торік зараховували 86%». 

Слід відмітити, що для налагодження якісного та конструктивного процесу об’єднання 
територіальних громад необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед населення, де обґрунтовано 
і детально розглянути можливі варіанти, адже можна стверджувати, що їх може бути декілька, 
наводити головні аргументи, що об’єднання покращить економічний стан, дозволить реалізовувати 
концепцію сталого розвитку територій. 

У 2018 році планується активізувати проведення децентралізації, але, на думку Ірини Бекешкіної, 
наукового співробітника Інституту соціології НАН України і голови фонду Демократичні ініціативи ім. 
Ілька Кучеріва, до закінчення процесу децентралізації ще дуже далеко. На її думку: «…Це реформа, яка 
ніколи не закінчується, оскільки процеси децентралізації можуть продовжуватись, вдосконалюватись 
подібно до розвитку економіки. З іншого боку, головне в реформі децентралізації вже було зроблено. І 
наслідком є те, що було суттєво збільшено місцеві бюджети…». 

Роль територіальних громад у соціо-екологічному облаштуванні території. Виробничо-ресурсні 
відносини на місцевому рівні мають бути спрямованими на раціональне, бережливе використання 
природних ресурсів та екологічне облаштування території.  

До проблем природокористування, які успішно могли б вирішуватись на місцевому рівні, 
відносяться як покомпонентні, так і екосистемні проблеми. Першочерговими  з них є підвищення 
родючості ґрунтів шляхом збалансованого внесення органічних і мінеральних добрив та раціонального 
використання і охорони водних ресурсів шляхом збереження та бережливого відношення до природних 
джерел (річки, озера, водосховища, ставки та ін.) прісної води придатної для комунально-

господарського використання. 
У охороні водних ресурсів територіальні громади мають постійно дбати про дотримання 

водоохоронних зон, розчищення русел малих річок, обстеження на відповідність санітарним вимогам 
та облаштування місцевих колодязів і виходів на поверхню підземних джерел, контроль, у тому числі – 
лабораторний, якості питної води. 

Спеціальні наглядові комісії територіальних громад повинні здійснювати контроль за станом 
водозаборів і водоочисних споруд, проводити просвітницьку роботу щодо недопустимості осушування 
заболочених ділянок у заплавах річок задля розширення садово-городніх ділянок, миття автомобілів і 
попадання паливно-мастильних матеріалів у ріки та водойми і багато інших заходів. 

Збереженню водних ресурсів та покращенню мікроклімату територій сприятиме їх озеленення і 
розширення лісопаркових зон, заповідних угідь, громадський контроль за обмеженням збирання 
рослин, занесених до Червоної книги, контроль за раціональним використанням природних надр, 
рекультивація кар’єрів тощо. 

Вплив органів місцевого самоврядування на реалізацію природоохоронних заходів є одним із 
напрямків у реформуванні державної влади в Україні із закріплення прав за місцевими громадами на 
отримання частини прибутку від використання природних ресурсів, що знаходяться на їх території та 
зобов’язання з проведення природоохоронних заходів [10]. 

Вирішення зазначених проблем потребує значних фінансових витрат. Акумулювати фінансові 
ресурси можна шляхом співпраці муніципалітетів. 

Об’єднання фінансових ресурсів кількох територіальних громад задля спорудження водопроводу, 
систем водовідведення та газопостачання, будівництва автошляхів чи очисних споруд сприятиме 
долученню до цих соціальних заходів більшої кількості мешканців і відповідно, зниженню вартості 
послуг з розрахунку на одного жителя завдяки економії на масштабі. В такий же спосіб можна було б 
придбати спеціальне обладнання і устаткування для ремонту доріг, каналізаційне та водопровідне 
обладнання, пожежну машину, машини і контейнери для вивозу побутових відходів тощо. 

Спільне інвестування територіальних громад виправдовує себе і при спорудженні об’єктів 
соціальної інфраструктури: дільничих лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, бібліотек, 
стадіонів. Важливе значення при цьому має і добровільна спільна праця членів територіальних громад 
на будівництві та реконструкції соціальних об’єктів. 
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У 2018 році вводяться деякі новації щодо доходів місцевих бюджетів. ОТГ отримають 5% 
рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату. 
Зарахування рентної плати здійснюватиметься у таких розмірах: 3% до бюджетів міст обласного 
значення, ОТГ, 2% до обласних бюджетів, 2% до районного бюджету, 1% до сільських, селищних, 
міських міст районного значення бюджетів. Також із цього року до місцевих бюджетів 
зараховуватимуть 100% єдиного податку, що сплачується платниками четвертої групи 
сільгоспвиробниками, торік зараховували 86%».

Слід відмітити, що для налагодження якісного та конструктивного процесу об’єднання 
територіальних громад необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед населення, де обґрунтовано 
і детально розглянути можливі варіанти, адже можна стверджувати, що їх може бути декілька, 
наводити головні аргументи, що об’єднання покращить економічний стан, дозволить реалізовувати 
концепцію сталого розвитку територій.

У 2018 році планується активізувати проведення децентралізації, але, на думку Ірини Бекешкіної, 
наукового співробітника Інституту соціології НАН України і голови фонду Демократичні ініціативи ім. 
Ілька Кучеріва, до закінчення процесу децентралізації ще дуже далеко. На її думку: «…Це реформа, яка 
ніколи не закінчується, оскільки процеси децентралізації можуть продовжуватись, вдосконалюватись 
подібно до розвитку економіки. З іншого боку, головне в реформі децентралізації вже було зроблено. І 
наслідком є те, що було суттєво збільшено місцеві бюджети…».

Роль територіальних громад у соціо-екологічному облаштуванні території. Виробничо-ресурсні 
відносини на місцевому рівні мають бути спрямованими на раціональне, бережливе використання 
природних ресурсів та екологічне облаштування території. 

До проблем природокористування, які успішно могли б вирішуватись на місцевому рівні, 
відносяться як покомпонентні, так і екосистемні проблеми. Першочерговими  з них є підвищення 
родючості ґрунтів шляхом збалансованого внесення органічних і мінеральних добрив та раціонального 
використання і охорони водних ресурсів шляхом збереження та бережливого відношення до природних 
джерел (річки, озера, водосховища, ставки та ін.) прісної води придатної для комунально-

господарського використання.
У охороні водних ресурсів територіальні громади мають постійно дбати про дотримання 

водоохоронних зон, розчищення русел малих річок, обстеження на відповідність санітарним вимогам 
та облаштування місцевих колодязів і виходів на поверхню підземних джерел, контроль, у тому числі 
лабораторний, якості питної води.

Спеціальні наглядові комісії територіальних громад повинні здійснювати контроль за станом 
водозаборів і водоочисних споруд, проводити просвітницьку роботу щодо недопустимості осушування 
заболочених ділянок у заплавах річок задля розширення садово-городніх ділянок, миття автомобілів і 
попадання паливно-мастильних матеріалів у ріки та водойми і багато інших заходів.

Збереженню водних ресурсів та покращенню мікроклімату територій сприятиме їх озеленення і 
розширення лісопаркових зон, заповідних угідь, громадський контроль за обмеженням збирання 
рослин, занесених до Червоної книги, контроль за раціональним використанням природних надр, 
рекультивація кар’єрів тощо.

Вплив органів місцевого самоврядування на реалізацію природоохоронних заходів є одним із 
напрямків у реформуванні державної влади в Україні із закріплення прав за місцевими громадами на 
отримання частини прибутку від використання природних ресурсів, що знаходяться на їх території та 
зобов’язання з проведення природоохоронних заходів [10].

Вирішення зазначених проблем потребує значних фінансових витрат. Акумулювати фінансові 
ресурси можна шляхом співпраці муніципалітетів.

Об’єднання фінансових ресурсів кількох територіальних громад задля спорудження водопроводу, 
систем водовідведення та газопостачання, будівництва автошляхів чи очисних споруд сприятиме 
долученню до цих соціальних заходів більшої кількості мешканців і відповідно, зниженню вартості 
послуг з розрахунку на одного жителя завдяки економії на масштабі. В такий же спосіб можна було б 
придбати спеціальне обладнання і устаткування для ремонту доріг, каналізаційне та водопровідне 
обладнання, пожежну машину, машини і контейнери для вивозу побутових відходів тощо.

Спільне інвестування територіальних громад виправдовує себе і при спорудженні об’єктів 
соціальної інфраструктури: дільничих лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, бібліотек, 
стадіонів. Важливе значення при цьому має і добровільна спільна праця членів територіальних громад 
на будівництві та реконструкції соціальних об’єктів.
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Важливе значення для розв’язання проблем сталого  територіального розвитку та економії витрат 
має муніципальна інституційна кооперація і створення асоціацій міст та сільських населених пунктів, 
цільових фондів, галузевих компаній, міжгромадських об’єднань. Об’єктивними передумовами 
міжмуніципальної співпраці є контактна взаємозалежність (економічна, соціальна, культурна, 
ресурсно-екологічна) та можливість втілювати проекти, які виходять за межі їхніх власних 
можливостей.   

Проведений аналіз запасів водних ресурсів та їх екологічного стану в Україні дозволив виявити 
існуючі на сьогоднішній день проблеми у сфері водокористування та звернути увагу на окремі 
напрямки з покращення ситуації в даній галузі.  

Особливо важливо звернути увагу на охорону навколишнього природного середовища на 
сучасному етапі проведення адміністративно-територіальної реформи, адже на ОТГ покладається 
обов’язок та відповідальність за раціональне використання і збереження високої якості поверхневих, 
грунтових та підземних вод.  

Одним із шляхів покращення ситуації у сфері водокористування є залучення громад до 
вирішення проблем місцевого розвитку, адже їм надано   право самостійно вирішувати питання сталого 
розвитку територій, на яких проживають члени цих громад. Виробничо-ресурсні відносини на 
місцевому рівні мають бути спрямованими на раціональне, бережливе використання природних 
ресурсів та екологічне облаштування території. 

1.2. Природна водозабезпеченість та принципи водної політики України  
в ринкових умовах 

Кількісні та якісні показники стану водоресурсного потенціалу будь-якої держави визначають 
сталість її розвитку і є основою оцінки подальшого економічного зростання, соціального і екологічного 
благополуччя. Тому зупинимося в першу чергу на системному аналізі природної водозабезпеченості 
України та її регіонів. 

Найбільш поширеним в Україні з природних водних джерел є води річок і вони відповідно мають 
найбільше господарське значення. Постійна відновлювальність і легка доступність робить річкові води 
найбільш придатними і зручними для використання. На них базується сучасне водне господарство - 

водоспоживання населення, промисловості, сільського і рибного господарства. Поєднані між собою 
природною гідрографічною сіткою і лінійними гідротехнічними спорудами, водотоки і водойми 
утворюють розгалужену систему водних шляхів для найбільш дешевого виду транспорту - річкового та 
використовуються в гідроенергетиці. Річки є водоприймачами стічних і шахтних вод, а також води з 
осушуваних земель. 

Особняком стоять річки Поліської низовини. Вони мають слабку виразність долин, водозбірні 
басейни їх заболочені та характеризуються більш сталим режимом і рідко пересихають. 

Інша група це численні річки розрізнених рівнин лісостепової і півночі степової зон. До них 
відносять притоки Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, ліві притоки Дністра, а також річки 
степової зони. Для них характерні широкі долини з пологими схилами. Басейни річок мають 
розгалужену водноерозійну мережу у вигляді численних ярів і балок. Частина степових річок 
пересихає у маловодні періоди року. 

В цілому в Україні налічується 63119 річок. Переважна більшість їх (99%) є малими з площею 
басейну до 2 тис. км2. Кількість середніх річок (площа басейну від 2 до 50 тис. км2) - 81, великих 
(площа басейну понад 50 тис км2) - дев’ять. До великих річок належать Дунай, Тиса, Дністер, 
Південний Буг, Дніпро, Прип’ять, Десна, Сіверський Донець і Західний Буг. Найбільше соціально-

економічне значення мають середні і великі річки. їх водні ресурси використовуються в усіх галузях 
народного господарства. 

Сумарна довжина річок становить 206,4 тис. км, з якої близько 93% припадає на дуже малі річки 
довжиною до 10 км. Водні ресурси цих річок незначні і не можуть використовуватися в господарській 
діяльності. Води малих річок (довжина від 10 до 100 км) використовують для водозабезпечення 
сільських населених пунктів, тваринницьких ферм, об’єктів місцевої промисловості. 

Водозабори великих і багатьох середніх річок розташовані в кількох природних зонах та 
геоморфологічних областях, малі ж річки протікають здебільшого в межах однієї геоморфологічної 
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області. У зв’язку з цим окремі ділянки водозаборів великих і частини середніх річок різняться між 
собою; басейн малої річки найчастіше однорідний за природними умовами. 

Середня густота річкової мережі в Україні становить 0,34 км/км2. Найбільше значення цього 
показника у Карпатах - 2,0 км/км2. Найменша густота річок у південній частині степової зони, де 
значні площі є безстічними. 

Серед усіх річок найбільшу водозбірну площу має Дніпро-504 тис км2, басейн якої розташований 
у межах трьох держав - Росії, Білорусі та України. За цією характеристикою річка посідає трете місце в 
Європі. В загальній площі водозбору українська ділянка становить 294,7 тис. км2, білоруська - 118,4, 

російська - 92,9 тис. км2. Середня водність р. Дніпро - 43,2 млрд. м3/рік. Велика ріка тече з півночі на 
південь і ділить територію України на правобережну та лівобережну частини. Дуже велику площу 
водозбору,має також виділяється р Дунай - 817 тис. км2 та р Тиса, має площу 11,3 тис. км2. 

У свою чергу, із загальної площі водозбору р. Дністер (72,1 тис. км2) українська частина 
становить 52,7 тис. км2. Дністер - друга за водністю річка в Україні після р. Дніпро, стік якої у середній 
за водністю рік становить 8,4 млрд. м3/рік. Верхів’я р. Дністер, частина середньої течії та гирлова 
ділянка знаходяться в межах України, а середня й нижня частини - в Молдові. 

Середня водність р. Сіверський Донець – 4,7 млрд. м3/рік (українська частина водозбору – 
54,5 тис. км2), р. Південний Буг-2,7 млрд. м3/рік. 

Більша частина української території, яку відводнюють річки Дунай з Тисою і Прутом, Дністер, 
Південний Буг, Дніпро з Прип’яттю і Десною, Сіверський Донець належить до басейнів Чорного (81%) 
і Азовського (17%) морів і тільки 2% її площі, розміщеної на крайньому північному заході в межах 
Львівської і Волинської областей, відноситься до басейну Балтійського моря (праві притоки р. Вісла - 
Західний Буг і Сан (Сян). 

Україна - друга за площею території держава в Європі (603,7 тис.км2, або 5,7% території Європи), 
що володіє досить обмеженими водними ресурсами, які формуються переважно за рахунок транзитного 
стоку (75%) з Російської Федерації і Білорусі по р. Дніпро, Десна, Прип’ять, Сіверський Донець та їх 
притоках і місцевого стоку (25%). Природний річковий стік, який формується на території України, 
становить 52,4 км3. У дуже маловодний рік він зменшується майже в 2 раза і дорівнює 29,7 км3. Приток 
із сусідніх країн становить: по р. Дунай-122,7 км3, Дніпро-34,2, Дністер-0,8, Сіверський Донець -1,9 км3 
води. При плануванні на державному рівні водогосподарських заходів слід враховувати використання 
частини транзитного стоку сусідніми країнами, а також і те, що 20% річкового стоку з території України 
експортується в Молдову (р. Прут, Дністер), Румунію (Прут, Сірет), Угорщину (Тиса), Словацьку 
Республіку (Латориця, Уж), Польщу (Вишня, Шкло, Західний Буг), Білорусь (Західний Буг, Прип’ять із 
притоками), Росію (Сіверський Донець, малі річки Приазов’я). 

Із загального об'єму транзитних річкових вод 77% припадає на р. Дунай, нижня ділянка (Кілійське 
гирло) якої розташована на крайньому південному заході країни. В нижній течії стік р. Дунай в Україні 
використовується відносно мало (Одеська область). Це пов’язано з кількома причинами, зокрема з 
тим,по річці проходить державний кордон із Румунією, а також саме тут проявляється кумулятивний 
басейновий ефект забруднення річкового стоку. Водні ресурси р. Дунай об’ємом 30-35 млрд. м3 (за 
розрахунками водогосподарського балансу) планується використовувати у перспективі [11]. 

Лише у Поліському й Карпатському регіонах, що достатньо забезпечені місцевим стоком, ці 
показники становлять від 1,81 до 7,92 км3/рік. Водозабезпеченість місцевими водними ресурсами по 
окремих областях країни відрізняється майже в 60 разів: від 0,14 км3 у Херсонській області до 7,92 км - 
у Закарпатській. Водозабезпеченість сумарними водними ресурсами змінюється від 0,91 км3 в АРК до 
54,4 км3 - у Херсонській області. 

Співвідношення обсягів вод місцевого й транзитного стоку по областях України також 
неоднакове. В більшості з них приток перевищує місцеві ресурси. Винятком є АРК, де немає притоку, 
та Львівська, Закарпатська й Житомирська області, в яких місцевий стік перевищує приток. Найбільша 
кількість транзитних вод надходить в Одеську (135,25 км3) і Херсонську області (54,26 км3). У 
Тернопільській області, де річки дренують обводнені закарстовані породи, і по межі долини р. Дністер, 
загальні ресурси менші за відтік [12]. 

Об’єктивним показником природного забезпечення території водними ресурсами є величина 
річкового стоку місцевого формування на 1 км2 площі, а також об’єм місцевих ресурсів у розрахунку 
на 1 особу (питома водозабезпеченість). Середня забезпеченість місцевими ресурсами річок 1 км2 
території країни становить 86,8 тис. м3. У найбільш забезпечених вод ними ресурсами областях 
(Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській) цей показник досягає 225-618 тис. м3/рік на 1 км2. У 
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області. У зв’язку з цим окремі ділянки водозаборів великих і частини середніх річок різняться між 
собою; басейн малої річки найчастіше однорідний за природними умовами.

Середня густота річкової мережі в Україні становить 0,34 км/км2. Найбільше значення цього 
показника у Карпатах - 2,0 км/км2. Найменша густота річок у південній частині степової зони, де 
значні площі є безстічними.

Серед усіх річок найбільшу водозбірну площу має Дніпро-504 тис км2, басейн якої розташований 
у межах трьох держав - Росії, Білорусі та України. За цією характеристикою річка посідає трете місце в 
Європі. В загальній площі водозбору українська ділянка становить 294,7 тис. км2, білоруська -

російська - 92,9 тис. км2. Середня водність р. Дніпро - 43,2 млрд. м3/рік. Велика ріка тече з півночі на 
південь і ділить територію України на правобережну та лівобережну частини. Дуже велику площу 
водозбору,має також виділяється р Дунай - 817 тис. км2 та р Тиса, має площу 11,3 тис. км2.

У свою чергу, із загальної площі водозбору р. Дністер (72,1 тис. км2) українська частина 
становить 52,7 тис. км2. Дністер - друга за водністю річка в Україні після р. Дніпро, стік якої у середній 
за водністю рік становить 8,4 млрд. м3/рік. Верхів’я р. Дністер, частина середньої течії та гирлова 
ділянка знаходяться в межах України, а середня й нижня частини - в Молдові.

Середня водність р. Сіверський Донець 4,7 млрд. м3/рік (українська частина водозбору 
тис. км2), р. Південний Буг-2,7 млрд. м3/рік.

Більша частина української території, яку відводнюють річки Дунай з Тисою і Прутом, Дністер, 
Південний Буг, Дніпро з Прип’яттю і Десною, Сіверський Донець належить до басейнів Чорного (81%) 
і Азовського (17%) морів і тільки 2% її площі, розміщеної на крайньому північному заході в межах 
Львівської і Волинської областей, відноситься до басейну Балтійського моря (праві притоки р. Вісла -
Західний Буг і Сан (Сян).

Україна - друга за площею території держава в Європі (603,7 тис.км2, або 5,7% території Європи), 
що володіє досить обмеженими водними ресурсами, які формуються переважно за рахунок транзитного 
стоку (75%) з Російської Федерації і Білорусі по р. Дніпро, Десна, Прип’ять, Сіверський Донець та їх 
притоках і місцевого стоку (25%). Природний річковий стік, який формується на території України, 
становить 52,4 км3. У дуже маловодний рік він зменшується майже в 2 раза і дорівнює 29,7 км3. Приток 
із сусідніх країн становить: по р. Дунай-122,7 км3, Дніпро-34,2, Дністер-0,8, Сіверський Донець -1,9 км3 
води. При плануванні на державному рівні водогосподарських заходів слід враховувати використання 
частини транзитного стоку сусідніми країнами, а також і те, що 20% річкового стоку з території України 
експортується в Молдову (р. Прут, Дністер), Румунію (Прут, Сірет), Угорщину (Тиса), Словацьку 
Республіку (Латориця, Уж), Польщу (Вишня, Шкло, Західний Буг), Білорусь (Західний Буг, Прип’ять із 
притоками), Росію (Сіверський Донець, малі річки Приазов’я).

Із загального об'єму транзитних річкових вод 77% припадає на р. Дунай, нижня ділянка (Кілійське 
гирло) якої розташована на крайньому південному заході країни. В нижній течії стік р. Дунай в Україні 
використовується відносно мало (Одеська область). Це пов’язано з кількома причинами, зокрема з 
тим,по річці проходить державний кордон із Румунією, а також саме тут проявляється кумулятивний 
басейновий ефект забруднення річкового стоку. Водні ресурси р. Дунай об’ємом 30-35 млрд. м3 (за 
розрахунками водогосподарського балансу) планується використовувати у перспективі [ ].

Лише у Поліському й Карпатському регіонах, що достатньо забезпечені місцевим стоком, ці 
показники становлять від 1,81 до 7,92 км3/рік. Водозабезпеченість місцевими водними ресурсами по 
окремих областях країни відрізняється майже в 60 разів: від 0,14 км3 у Херсонській області до 7,92 км -
у Закарпатській. Водозабезпеченість сумарними водними ресурсами змінюється від 0,91 км3 в АРК до 
54,4 км3 - у Херсонській області.

Співвідношення обсягів вод місцевого й транзитного стоку по областях України також 
неоднакове. В більшості з них приток перевищує місцеві ресурси. Винятком є АРК, де немає притоку, 
та Львівська, Закарпатська й Житомирська області, в яких місцевий стік перевищує приток. Найбільша 
кількість транзитних вод надходить в Одеську (135,25 км3) і Херсонську області (54,26 км3). У 
Тернопільській області, де річки дренують обводнені закарстовані породи, і по межі долини р. Дністер, 
загальні ресурси менші за відтік [12].

Об’єктивним показником природного забезпечення території водними ресурсами є величина 
річкового стоку місцевого формування на 1 км2 площі, а також об’єм місцевих ресурсів у розрахунку 
на 1 особу (питома водозабезпеченість). Середня забезпеченість місцевими ресурсами річок 1 км2 
території країни становить 86,8 тис. м3. У найбільш забезпечених вод ними ресурсами областях 
(Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській) цей показник досягає 225-618 тис. м3/рік на 1 км2. У 
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посушливих регіонах він у кілька разів менший - 5-23 тис. м3/рік на 1 км2 (Херсонській, Одеській, 
Запорізькій, Миколаївській областях). 

В Україні запаси прісної води у 8,5 разів менші від світового показника (в перерахунку на 1 
мешканця) і дорівнюють 1,04 тис. м3. За міжнародною класифікацією одна Закарпатська область 
належить до середньозабезпечених місцевим стоком (6,29 тис. м3 на одну людину). Водозабезпеченість 
12 областей, що охоплюють більше як половину території України, нижча за середній рівень по країні. 
Найменш забезпечена Херсонська область (0,12 тис. м3 на одну людину). Така нерівномірність 
обумовлена нерівномірністю розподілу водних ресурсів за регіонами. 

Найбільше водозабезпеченими є Карпатський та Поліський райони, де показник природної 
забезпеченості території становить 329,7 і 108,8 тис. м3, а забезпеченість на 1 особу - 3,00 і 2,28 тис. м3 
відповідно. Значно меншими є показники водозабезпеченості в лісостеповій зоні (Подільський район 
105,4 тис. м3на 1 км2 і 1,48 тис. м3 на одну особу; Східний-72,0 і 1,04; Центральний район - 61,1 і 0,52 
відповідно), що обмежує можливості залучення в господарський обіг додаткових ресурсів поверхневих вод. 

Найнижчим рівнем забезпеченості водними ресурсами і найбільшим зосередженням споживачів 
води характеризуються економічні райони степової зони (Донецький - 46,6 тис. м3 на 1 км2і 0,34 тис. 
м3 на одну особу; Придніпровський-29,2 і 0,37; Причорноморський -17,4 і 0,27 відповідно). Промислові 
центри Донбасу і Придніпров’я, зрошуване землеробство Причорномор’я обумовили в цьому регіоні 
найбільш напружений водогосподарський баланс: дефіцит водних ресурсів є головним стримуючим 
фактором господарського розвитку [13]. 

Завдяки сприятливим географічним умовам найбільша кількість штучних водойм відповідає 
басейну р. Дніпро і Південний Буг, найменш зарегульований стік у басейні р. Вісла. 

В Україні штучні водойми створювалися з давнини, що обумовлювалося необхідністю 
регулювання нерівномірного в часі і просторі річкового стоку. Масштабне будівництво припало на 
період інтенсивного зростання промисловості, сільського господарства, розвитку енергетики. 
Створення водосховищ дозволило більш раціонально використовувати водні ресурси і сприяло 
розвитку обводнення в посушливих регіонах. Водосховища й ставки займають площу майже 12 тис. 
км2 і вміщують 58,6 км3 води. Корисний об’єм (28,2 км3), що використовується для регулювання 
стоку, практично дорівнює ресурсам річкового стоку Дніпра в дуже маловодний рік. 

Наразі в Україні нараховується 1046 малих водосховищ об’ємом від 1 до 10 млн.м3, 95 
водосховищ об'ємом від 10,1 до 100 млн. м3і 12 водосховищ об’ємом більше як 100 млн. м3. Із 
загальної кількості водосховищ на великі припадає 2% і зосереджені вони (крім водосховищ 
Дніпровського каскаду) в межах Одеської (п’ять), Харківської (три) і по одному - Вінницької, 
Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей [14]. 

Аналіз дозволяє зробити висновок, що максимальні об’єми накопичених водних мас властиві 
Подільському, Придніпровському, Причорноморському, Донецькому і Східному економічним 
регіонами країни, де сконцентровані водоємні галузі господарства. Більша кількість водосховищ, 
зокрема шість великих, знаходиться в Причорноморському районі; найменш врегульований стік у 
Карпатському й Поліському економічних районах. 

Особливу увагу слід приділити провідній ролі у водогосподарському комплексі штучним водоймам 
головної артерії країни - р. Дніпро, яка є об’єктом масштабного гідротехнічного будівництва. Тільки в 
межах України в басейні Дніпра створені й експлуатуються шість великих водосховищ: Київське, 
Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське й Каховське загальною площею дзеркала 6,9 
тис.км2 і повним об’ємом 43,7 км3. За рахунок регулювання перерозподілу стоку р. Дніпро (водосховища, 
канали, водогони) підвищена водозабезпеченість Причорноморського (Херсонської області у 5,5 разів) та 
Придніпровського (Кіровоградської і Дніпропетровської ) областей – в 12,5 і 3 раза відповідно) районів. 

Найбільшу пропускну здатність має Головний Каховський магістральний канал - 520 м3/с, 
розрахований на водозабезпечення 750 тис.га зрошуваних земель. Також в Україні є канал Дунай - Сасик з 
найменшою (13,3 км) довжиною для подачі дунайської води в озеро Сасик і канал Сіверський Донець 
Донбас (131,6 км), система якого підживлюється дніпровською водою через канал Дніпро - Донбас. 

Усі шість водосховищ дніпровського каскаду мають комплексне призначення - гідроенергетика, 
енергетика, зрошення, водопостачання населення, промисловості, водний транспорт, рибне 
господарство, рекреація, перерозподіл стоку. Створення каскаду водосховищ порушило природну 
рівновагу, яка встановлювалася тисячоліттям. Уповільнився водообмін у межах водосховищ у 7-11 

разів з урахуванням корисного об’єму і в 14-30 разів з урахуванням повного об’єму порівняно з 
природними умовами. 
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Крім того, в межах української частини водозбору р. Дніпро створено 13,28 тис. ставів і 564 
водосховища, об’єм яких становить відповідно 1,84 і 46,18 км3. Додаткова маса акумульованої у 
водосховищах води (від 25 до 44 млрд. т) обумовила зміни геотектонічного режиму. Підвищення 
горизонтів води в зонах впливу водосховищ порівняно з побутовими на 11,5-35,4 м спричинило 
підняття рівня ґрунтових вод на прилеглих територіях і підтоплення значних площ, у т.ч. 
сільськогосподарських угідь та населених пунктів. 

У межах української частини басейну р. Дніпро повністю розташовані 6 і частково 13 
адміністративних областей з найбільш розвиненими промисловими та аграрними центрами. Водними 
ресурсами він забезпечує 67% усіх потреб народного господарства країни.  

Усі водосховища та ставки в Україні використовуються в основному комплексно, але залежно від 
водності і господарської спеціалізації природних регіонів визначається їх головне призначення. В 
маловодних районах зазначені водойми використовуються головним чином для водопостачання, зрошення, 
риборозведення; в зоні надмірного зволоження вони існують як водоприймачі осушувальних систем, 
джерела водопостачання і зволоження, рибогосподарські і рекреаційні об’єкти; у гірських регіонах їх 
основне призначення - водопостачання, гідроенергетика, риборозведення і протипаводковий захист. 

В умовах обмеженої кількості річкового стоку в Україні велике значення мають природні озера, 
ставки і болота. Більша частина вод цих водойм відноситься до категорії вікових запасів, які на 
сучасному рівні використовуються порівняно мало. Друга, відновлювальна частина, використовується 
на господарські потреби (гідроенергетика, рибне господарство, зрошення тощо). На півдні України 
вони є одним з основних джерел водопостачання. 

На території України налічується близько 20 тис. озер, які займають 0,3% її території. Великі 
озера розташовані у пониззях р. Дунай та на узбережжі Чорного моря (Сасик, Ялпуг, Катлабуг, Кагул, 
Китай); у басейні р. Західний Буг - Шацькі озера (найбільше - Світязь), із гірських озер найбільше 
Синевир За орієнтовною оцінкою, об'єм води в прісних озерах дорівнює 2,3 км3, у солоних озерах і 
лиманах - 8,6 км3. У болотах зосереджено близько ЗО км3 вікових запасів [15]. Болота відіграють 
важливу роль у формуванні гідрологічного режиму річок. Вони є стабільним джерелом живлення рік, 
регулюють паводки і в межах свого розповсюдження сприяють природному самоочищенню річкових 
вод. Частина болотних вод за рахунок осушувальної меліорації поповнює річкові ресурси. 

Прісні озера використовуються для місцевого водопостачання, зрошення, акумуляції прісної води, 
розведення риби тощо. Загальна площа земель, зайнятих водними об’єктами, становить 2415 тис га: із них 
річками та струмками - 244; каналами -162; озерами і прибережними замкненими водоймами – 541; 
водосховищами, ставками та іншими штучними водоймами – 1134 і лиманами – 334 тис. гектарів. 

Формування якості води у водоймах і водотоках відбувається під впливом природних 
особливостей водозбору, а також закономірностей розвитку і функціонування водних екосистем в 
умовах багатофакторного антропогенного впливу на них. Основними чинниками забруднення водних 
ресурсів є точкові скиди, дифузійні джерела забруднюючих речовин у межах водозбору, атмосферне 
надходження. Практично всі річки знаходяться під антропогенним впливом і можливості 
екстенсивного водозабору для господарських потреб із багатьох водойм вичерпані.  

До головних напрямів підвищення ефективності використання водних ресурсів можна віднести: 
зменшення їх споживання водоємними галузями, особливо свіжої води за рахунок упровадження 
безвідходних та безводних технологій; переведення промислових підприємств на оборотне 
водоспоживання, зменшення забору води на господарські потреби; ліквідація багато чисельних збитків 
води на всіх етапах її використання; розробку наукових основ та виконання водно-екологічного 
районування території України, виходячи з оцінок гранично допустимих водно-екологічних 
навантажень та змін довкілля; реалізація поступового переходу на міжнародні стандарти визначення 
екологічних параметрів водоресурсних систем, водокористування та водоохорони. 

Водний ресурс нашої країни, зосереджений у поверхневих водоймах, доповнюють підземні 
запаси води. Підземні води відіграють важливу роль у формуванні річкового стоку і в господарській 
діяльності, особливо для питного водозабезпечення населення України. 

Розповсюдження та специфіка складу природних підземних вод значною мірою визначаються 
особливостями геологічної будови регіону. У межах України є найбільший в Європі Дніпровсько-

Донецький артезіанський басейн, на який припадає 50% експлуатаційних ресурсів підземних вод 
(ЕРПВ). Його розташування в основному відповідає Придніпровський низовині, а також 
правобережжю Київської області. У геологічній будові беруть участь потужні товщі осадових порід 
палеозою (девон, карбон, перм), мезозою (тріас, юра, крейда) і кайнозою (палеоген, неоген, четвертинні 
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Крім того, в межах української частини водозбору р. Дніпро створено 13,28 тис. ставів і 564 
водосховища, об’єм яких становить відповідно 1,84 і 46,18 км3. Додаткова маса акумульованої у 
водосховищах води (від 25 до 44 млрд. т) обумовила зміни геотектонічного режиму. Підвищення 
горизонтів води в зонах впливу водосховищ порівняно з побутовими на 11,5-35,4 м спричинило 
підняття рівня ґрунтових вод на прилеглих територіях і підтоплення значних площ, у т.ч. 
сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

У межах української частини басейну р. Дніпро повністю розташовані 6 і частково 13 
адміністративних областей з найбільш розвиненими промисловими та аграрними центрами. Водними 
ресурсами він забезпечує 67% усіх потреб народного господарства країни. 

Усі водосховища та ставки в Україні використовуються в основному комплексно, але залежно від 
водності і господарської спеціалізації природних регіонів визначається їх головне призначення. В 
маловодних районах зазначені водойми використовуються головним чином для водопостачання, зрошення, 
риборозведення; в зоні надмірного зволоження вони існують як водоприймачі осушувальних систем, 
джерела водопостачання і зволоження, рибогосподарські і рекреаційні об’єкти; у гірських регіонах їх 
основне призначення - водопостачання, гідроенергетика, риборозведення і протипаводковий захист.

В умовах обмеженої кількості річкового стоку в Україні велике значення мають природні озера, 
ставки і болота. Більша частина вод цих водойм відноситься до категорії вікових запасів, які на 
сучасному рівні використовуються порівняно мало. Друга, відновлювальна частина, використовується 
на господарські потреби (гідроенергетика, рибне господарство, зрошення тощо). На півдні України 
вони є одним з основних джерел водопостачання.

На території України налічується близько 20 тис. озер, які займають 0,3% її території. Великі 
озера розташовані у пониззях р. Дунай та на узбережжі Чорного моря (Сасик, Ялпуг, Катлабуг, Кагул, 
Китай); у басейні р. Західний Буг - Шацькі озера (найбільше - Світязь), із гірських озер найбільше 
Синевир За орієнтовною оцінкою, об'єм води в прісних озерах дорівнює 2,3 км3, у солоних озерах і 
лиманах - 8,6 км3. У болотах зосереджено близько ЗО км3 вікових запасів [15]. Болота відіграють 
важливу роль у формуванні гідрологічного режиму річок. Вони є стабільним джерелом живлення рік, 
регулюють паводки і в межах свого розповсюдження сприяють природному самоочищенню річкових 
вод. Частина болотних вод за рахунок осушувальної меліорації поповнює річкові ресурси.

Прісні озера використовуються для місцевого водопостачання, зрошення, акумуляції прісної води, 
розведення риби тощо. Загальна площа земель, зайнятих водними об’єктами, становить 2415 тис га: із них 
річками та струмками - 244; каналами -162; озерами і прибережними замкненими водоймами  541; 
водосховищами, ставками та іншими штучними водоймами  1134 і лиманами  334 тис. гектарів.

Формування якості води у водоймах і водотоках відбувається під впливом природних 
особливостей водозбору, а також закономірностей розвитку і функціонування водних екосистем в 
умовах багатофакторного антропогенного впливу на них. Основними чинниками забруднення водних 
ресурсів є точкові скиди, дифузійні джерела забруднюючих речовин у межах водозбору, атмосферне 
надходження. Практично всі річки знаходяться під антропогенним впливом і можливості 
екстенсивного водозабору для господарських потреб із багатьох водойм вичерпані. 

До головних напрямів підвищення ефективності використання водних ресурсів можна віднести: 
зменшення їх споживання водоємними галузями, особливо свіжої води за рахунок упровадження 
безвідходних та безводних технологій; переведення промислових підприємств на оборотне 
водоспоживання, зменшення забору води на господарські потреби; ліквідація багато чисельних збитків 
води на всіх етапах її використання; розробку наукових основ та виконання водно-екологічного 
районування території України, виходячи з оцінок гранично допустимих водно-екологічних 
навантажень та змін довкілля; реалізація поступового переходу на міжнародні стандарти визначення 
екологічних параметрів водоресурсних систем, водокористування та водоохорони.

Водний ресурс нашої країни, зосереджений у поверхневих водоймах, доповнюють підземні 
запаси води. Підземні води відіграють важливу роль у формуванні річкового стоку і в господарській 
діяльності, особливо для питного водозабезпечення населення України.

Розповсюдження та специфіка складу природних підземних вод значною мірою визначаються 
особливостями геологічної будови регіону. У межах України є найбільший в Європі Дніпровсько-

Донецький артезіанський басейн, на який припадає 50% експлуатаційних ресурсів підземних вод 
(ЕРПВ). Його розташування в основному відповідає Придніпровський низовині, а також 
правобережжю Київської області. У геологічній будові беруть участь потужні товщі осадових порід 
палеозою (девон, карбон, перм), мезозою (тріас, юра, крейда) і кайнозою (палеоген, неоген, четвертинні 
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відклади), з якими пов’язані численні напірні водоносні горизонти та комплекси. Відклади кайнозою і 
частково мезозою, за винятком центральної частини басейну, вміщують переважно прісні води. У 
породах палеозою поширені мінералізовані води та розсоли. Для водопостачання в цьому районі 
найбільше значення мають якісні підземні води палеогенових, крейдяних та юрських відкладів. 
Водоносні горизонти характеризуються різною водорясністю і різноманітним хімічним складом. 

Другим за експлуатаційними можливостями є Волино-Подільський артезіанський басейн, на 
який припадає 23% ЕРПВ. Територіально басейн займає всю західну частину країни, за винятком 
Карпат і Прикарпаття. Для водопостачання використовуються майже всі водоносні горизонти й 
комплекси, що розповсюджені в межах Волино-Подільського артезіанського басейну, найбільший 
водозабір здійснюється з крейдяних, неогенових та четвертинних відкладів. 

Найменшим за розмірами й запасами води (10%) є Причорноморський артезіанський басейн. 
Основні водоносні горизонти в басейні приурочені до осадових утворень крейдяних, палеогенових, 
неогенових та четвертинних відкладів. 

Порівняно невеликі запаси підземних вод існують у Карпатах, Криму, Донецькому кряжі і в 
межах Українського кристалічного щита [13]. 

За особливостями історичного геологічного розвитку та геологічною будовою гідрогеологічних 
структур в Україні підземні води мають певні відмінності у хімічному складі, величині запасів, глибині 
залягання тощо. 

Найкращим джерелом господарсько-питного водопостачання є міжпластові артезіанські води, які 
перекриті зверху водонепроникними шарами (глини, кристалічні породи), що захищає їх від прямого 
надходження забруднюючих речовин. їхня температура і хімічний склад піддані незначним змінам, 
мутність невелика, бактерій майже немає. Досить часто міжпластові води можуть використовуватися 
для питних цілей без попередньої підготовки. Підземні прісні води, придатні для цілей питного 
водопостачання, приурочені до відкладів практично всього вікового діапазону геологічного розрізу. 

Найбільші величини прогнозних ресурсів підземних вод (ПРПВ) сконцентровані в басейні р. Дніпро 
(12,90 км3/рік, або 61%), Сіверський Донець (2,52 км3/рік, або 12%) і Дністер (1,81 км3/рік, або 9%), на 
інші басейни припадає менше ніж 18% (3,7 км3/рік). Відповідно найінтенсивніший водовідбір підземних 
вод здійснюється в басейні р. Дніпро (38%) і Сіверський Донець (22%), а також річок Приазов'я (15,7%). 

Україна володіє значними прогнозними ресурсами питних підземних вод. Об’єм оцінених 
прогнозних ресурсів із мінералізацією до 1,5 г/дм3 за різними даними коливається від 21 (57,4 млн. 
м3/добу) до 22,5 км3/рік (61 млн. м3/добу), тобто майже 40% від загальних водних ресурсів України 
[11, 12]. Забезпеченість ПРПВ в Україні знаходиться в інтервалі 0,-5,5 м 3/ добу, а в середньому -

1,15 м3/добу (0,42 тис. м3/рік) на одну людину. Середня забезпеченість ПРПВ 1 кмг території країни 
становить 34,7 тис. м3/рік (95 м3/ добу).  

Необхідно зазначити, що розподілені ПРПВ по площі вкрай нерівномірно. Це обумовлено 
відмінністю фізико-географічних і геологоструктурних умов різних частин держави. Переважна частка 
ресурсів зосереджена у північних та північно-західних областях України (Чернігівській, Полтавській, 
Київській, Харківській, Рівненській, Львівській, Сумській), які відзначаються сприятливими умовами 
формування значних об’ємів підземних вод. Південні (Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, 
Дніпропетровська), а також Чернівецька, Житомирська та Івано-Франківська області мають обмежені 
ресурси підземних вод, що зумовлено несприятливим гідрогеологічним станом для їхнього 
накопичення. Найбагатша в державі на підземні води Чернігівська область: її добовий запас оцінюється 
в 8 402 тис. м3 (або 3,04 км3/рік). 

Серед економічних районів України найбільшими прогнозними ресурсами підземних вод володіють 
Поліський (5,53 км3/рік, або 15 151 тис. м3) і Східний (4,14 км3/рік, або 11 342 тис. м3) райони, що 
становить 26 і 19% від загальних ПРПВ відповідно. Придніпровський район характеризується найменшою 
кількістю прогнозних ресурсів - 0,99 км3/рік (2 712 тис. м3), або 4,7% ПРПВ України[16]. 

Найбільша кількість експлуатаційних запасів підземних вод припадає на території індустріально 
розвинених регіонів, особливо на площах із невеликими ПРПВ та значною потребою в них. Це 
переважно центральні та південно-східні області України, в межах яких розвіданість понад 50% 
притаманна більшій частині території. 

Максимальна частка розвіданості ПРПВ спостерігається в АРК (91%), Дніпропетровській (64%), 
Кіровоградській (56%) та Одеській (55%) областях. Це свідчить про те, що в межах цих регіонів 
практично неможливо очікувати на нові значні родовища підземних вод. Мінімальна частка 
розвіданості ПРПВ припадає на Чернігівську (8%), Рівненську (12%), Тернопільську (13%) та 
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Волинську (14%) області. У загальному об’ємі забору води в Україні водозабір з надр становить 
близько 15% цієї величини. 

Сучасний стан підземних вод України є задовільним на більшості площ з локальним проявом 
техногенних змін під впливом господарської діяльності людини. Але тенденція до забруднення 
поверхневих і підземних вод у зонах впливу багатьох промислово-міських, гірничих та аграрних 
об’єктів свідчить про надмірне техногенне навантаження на довкілля. При цьому погіршується стан 
найбільш захищених водних об’єктів - водоносних горизонтів, які є останнім екологічним резервом 
водозабезпечення людини. 

З точки розу максимального забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України 
водними ресурсами особливо важливу роль відіграє водна політика держави в сучасним ринкових 
умовах. Розглянемо основні напрями та принципи такої політики. 

Трансформація національної економіки значною мірою відбилася на динаміці розвитку 
водогосподарського комплексу. Усе це зумовлено посиленням зрушень у розрізі окремих галузей, що 
сприяло перегляду пріоритетів та масштабів залучення водних ресурсів у відтворювальний процес. 
Крім відомого факту, що скорочення обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва 
спричинило зменшення загального водоспоживання, актуальності набуває ще низка проблем, які 
негативно впливають на процеси водокористування. 

Занепокоєння викликає збільшення обсягу викидів стічних та неочищених вод у водні об’єкти у 
зв’язку з погіршенням ефективності роботи очисних споруд та поступовим моральним і фізичним 
старінням матеріально-технічної бази господарського комплексу. Ще одним вузьким місцем розвитку 
водного господарства загалом та водокористування зокрема є обмежене залучення водних ресурсів у 
процес обігу капіталу. Тобто сьогодні важливо розробити організаційно-економічні засади не лише 
економії водних ресурсів та екологізації водокористування, а й підвищення ефективності використання 
водних ресурсів у господарському обороті. 

У XXI столітті більшість країн світу, у тому числі й Україна, увійшли зі значним комплексом 
регіональних і національних проблем, серед яких найбільш загрозливими вважаються глобальне 
порушення екологічної рівноваги у навколишньому природному середовищі, виснаження і погіршення 
якості водних ресурсів - джерела питної води й основи людської життєдіяльності на планеті. За 
оцінками, які були наведені на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі, через ЗО років 
половина населення Землі буде потерпати від нестачі води. 

Водні ресурси є важливим чинником розвитку й розміщення продуктивних сил України. Залучення 
значних обсягів води у господарський обіг, її забруднення і безповоротні втрати (Полісся, Донбас, 
Придніпров’я) порушили природну рівновагу екосистем, призвели до втрати самовідновлювальної 
здатності і виснаженості водних ресурсів у багатьох регіонах нашої країни. Вже сьогодні питна вода стає 
предметом міждержавних переговорів і включається в систему міжнародного товарообігу. 

Україна володіє значним водоресурсним потенціалом, який тривалий час використовувався 
нераціонально, що було пов'язано із уявленнями про відновлюваність і невичерпність водних ресурсів. 
Використання цього потенціалу залежало від інтересів прискореної індустріалізації, укріплення 
обороноздатності країни і задоволення постійно зростаючих потреб національної економіки й 
населення у водних ресурсах. З метою забезпечення вказаних потреб було здійснено масштабне 
водогосподарське будівництво, регулювання стоку більшості річок за допомогою водосховищ і 
гідротехнічних споруд, створений єдиний водогосподарський комплекс. Водночас при розміщенні 
продуктивних сил і населення не завжди враховувалась паводконебезпечність територій. 

Географічно територіальний розподіл водних ресурсів України не відповідає розміщенню 
водомістких господарських комплексів. Найбільша кількість водних ресурсів (близько 60%) 
зосереджена в річках басейну Дунаю на прикордонній межі України, де потреба у водних ресурсах не 
перевищує 5% загальнодержавного обсягу. Найменша ж кількість водних ресурсів формується там, де 
зосереджені найбільші споживачі води - Донбас, Криворіжжя, Крим та південні області України. 

Нині в системах водного господарства України на фоні щорічного збільшення кількості 
споживаної води та підвищення вимог до її якості спостерігається тенденція до зниження запасів 
прісних вод та їх прогресуючого забруднення стічними водами. Ця проблема в Україні постійно 
загострюється, оскільки наша держава відноситься до малозабезпечених водою. У маловодні роки на 
одну людину в Україні припадає лише 1 тис. м3/рік річкового стоку, що, за визначенням Європейської 
Економічної Комісії ООН, в 1,7 раза менше порівняно з належним рівнем забезпеченості.  
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Волинську (14%) області. У загальному об’ємі забору води в Україні водозабір з надр становить 
близько 15% цієї величини.

Сучасний стан підземних вод України є задовільним на більшості площ з локальним проявом 
техногенних змін під впливом господарської діяльності людини. Але тенденція до забруднення 
поверхневих і підземних вод у зонах впливу багатьох промислово-міських, гірничих та аграрних 
об’єктів свідчить про надмірне техногенне навантаження на довкілля. При цьому погіршується стан 
найбільш захищених водних об’єктів - водоносних горизонтів, які є останнім екологічним резервом 
водозабезпечення людини.

З точки розу максимального забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України 
водними ресурсами особливо важливу роль відіграє водна політика держави в сучасним ринкових 
умовах. Розглянемо основні напрями та принципи такої політики.

Трансформація національної економіки значною мірою відбилася на динаміці розвитку 
водогосподарського комплексу. Усе це зумовлено посиленням зрушень у розрізі окремих галузей, що 
сприяло перегляду пріоритетів та масштабів залучення водних ресурсів у відтворювальний процес. 
Крім відомого факту, що скорочення обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва 
спричинило зменшення загального водоспоживання, актуальності набуває ще низка проблем, які 
негативно впливають на процеси водокористування.

Занепокоєння викликає збільшення обсягу викидів стічних та неочищених вод у водні об’єкти у 
зв’язку з погіршенням ефективності роботи очисних споруд та поступовим моральним і фізичним 
старінням матеріально-технічної бази господарського комплексу. Ще одним вузьким місцем розвитку 
водного господарства загалом та водокористування зокрема є обмежене залучення водних ресурсів у 
процес обігу капіталу. Тобто сьогодні важливо розробити організаційно-економічні засади не лише 
економії водних ресурсів та екологізації водокористування, а й підвищення ефективності використання 
водних ресурсів у господарському обороті.

У XXI столітті більшість країн світу, у тому числі й Україна, увійшли зі значним комплексом 
регіональних і національних проблем, серед яких найбільш загрозливими вважаються глобальне 
порушення екологічної рівноваги у навколишньому природному середовищі, виснаження і погіршення 
якості водних ресурсів - джерела питної води й основи людської життєдіяльності на планеті. За 
оцінками, які були наведені на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі, через ЗО років 
половина населення Землі буде потерпати від нестачі води.

Водні ресурси є важливим чинником розвитку й розміщення продуктивних сил України. Залучення 
значних обсягів води у господарський обіг, її забруднення і безповоротні втрати (Полісся, Донбас, 
Придніпров’я) порушили природну рівновагу екосистем, призвели до втрати самовідновлювальної 
здатності і виснаженості водних ресурсів у багатьох регіонах нашої країни. Вже сьогодні питна вода стає 
предметом міждержавних переговорів і включається в систему міжнародного товарообігу.

Україна володіє значним водоресурсним потенціалом, який тривалий час використовувався 
нераціонально, що було пов'язано із уявленнями про відновлюваність і невичерпність водних ресурсів. 
Використання цього потенціалу залежало від інтересів прискореної індустріалізації, укріплення 
обороноздатності країни і задоволення постійно зростаючих потреб національної економіки й 
населення у водних ресурсах. З метою забезпечення вказаних потреб було здійснено масштабне 
водогосподарське будівництво, регулювання стоку більшості річок за допомогою водосховищ і 
гідротехнічних споруд, створений єдиний водогосподарський комплекс. Водночас при розміщенні 
продуктивних сил і населення не завжди враховувалась паводконебезпечність територій.

Географічно територіальний розподіл водних ресурсів України не відповідає розміщенню 
водомістких господарських комплексів. Найбільша кількість водних ресурсів (близько 60%) 
зосереджена в річках басейну Дунаю на прикордонній межі України, де потреба у водних ресурсах не 
перевищує 5% загальнодержавного обсягу. Найменша ж кількість водних ресурсів формується там, де 
зосереджені найбільші споживачі води - Донбас, Криворіжжя, Крим та південні області України.

Нині в системах водного господарства України на фоні щорічного збільшення кількості 
споживаної води та підвищення вимог до її якості спостерігається тенденція до зниження запасів 
прісних вод та їх прогресуючого забруднення стічними водами. Ця проблема в Україні постійно 
загострюється, оскільки наша держава відноситься до малозабезпечених водою. У маловодні роки на 
одну людину в Україні припадає лише 1 тис. м3/рік річкового стоку, що, за визначенням Європейської 
Економічної Комісії ООН, в 1,7 раза менше порівняно з належним рівнем забезпеченості. 
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Проблема водопостачання ускладнюється ще й різким погіршенням якості води в джерелах 
унаслідок їх посиленого забруднення в останні десятиріччя неочищеними або недостатньо очищеними 
стічними водами господарсько-фекальної та промислової каналізації, що призвело до зниження 
самоочисної здатності водних систем із поступовим переважанням деградаційних процесів над 
самоочисними [18]. 

Разом з тим слід зазначити, що сьогодні внаслідок антропогенного навантаження близько 70% 
поверхневих вод і значна частка запасів підземних втратили своє значення як джерела питного 
водопостачання. 

Останнім часом в усіх річкових басейнах України спостерігається загрозливе зниження якості 
водних ресурсів. Тому, розглядаючи кількісні показники водних ресурсів України й територіальне 
розміщення гідрографічної мережі, слід особливо зважати на якісну складову поверхневих і підземних вод, 
яка саме й визначає їх ступінь використання і застосування у життєдіяльності населення і виробництва. 

Найгірші екологічні умови з водними ресурсами склались у басейні нижнього Дніпра та 
Сіверського Донця, де сконцентровані найбільш водоємні промислові та сільськогосподарські 
підприємства, великі міста, об’єкти атомної енергетики, зосереджено близько 50% забору води та 
скидання забруднюючих стоків. Не кращі гідроекологічні та водогосподарські умови спостерігаються і 
в басейні річок Дністер, Західний і Південний Буг [18]. 

Проблеми водогосподарського комплексу викликані передусім кардинальною зміною 
інституційних умов у країні, послабленням системи державного управління, значним зменшенням 
обсягів фінансування водогосподарських заходів, необхідних для забезпечення нормального 
функціонування і розвитку водогосподарського комплексу. На сьогодні спостерігається критичний 
рівень зносу основних фондів водного господарства, що є причиною низки негативних наслідків, до 
найнебезпечніших з яких відносяться руйнування гідротехнічних споруд під час паводків. У результаті 
на незначних за обсягом територіях виникають штучні повені, що мають катастрофічні наслідки, а 
збитки, які вони завдають об'єктам економіки та населенню, значно перевищують суму коштів, 
необхідних для запобігання цим надзвичайним ситуаціям [19]. 

Нині очевидною є потреба формування і здійснення такої державної політики сучасного 
водокористування, яка б давала змогу в найкоротші терміни вирішити цілий комплекс проблем, що 
виникли. З одного боку, як і раніше, необхідно забезпечувати задоволення життєво важливих потреб 
галузей економіки і населення у водних ресурсах, з іншого - ці потреби повинні бути приведені у 
відповідність з можливостями природи. Крім того, державна політика має сприяти скоординованій і 
злагодженій діяльності всіх учасників водогосподарських відносин (державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств-водокористувачів та ін.) у вирішенні проблем у водо-ресурсній 
сфері, у тому числі реформування і розвитку водогосподарського комплексу. 

До пріоритетів відноситься також планомірне вирішення найгостріших водних проблем, у тому 
числі через обмеження або припинення діяльності окремих водокористувачів. Інтереси будь-якого із 
суб’єктів господарювання в цьому разі мають бути підпорядковані довгостроковим інтересам 
суспільства і держави. Неприпустима ситуація, коли економічні інтереси суб’єктів ринкових відносин 
реалізуються за рахунок погіршення якості життєвого рівня населення, для якого відповідні водні 
ресурси є основою життя і діяльності. 

У макроекономічному плані пріоритетом державної водної політики є спрямування доходів 
(водної ренти) від експлуатації водоресурсного потенціалу на вирішення соціальних проблем - 

забезпечення населення чистою питною водою за рахунок відновлення й охорони природних водних 
джерел; реабілітацію здоров’я населення, яке споживає питну воду, що не відповідає вимогам 
стандартів; захист від повеней та ін. Істотна частина вказаних доходів повинна направлятися і на 
розвиток освіти, охорони здоров’я, культури, науки, що забезпечують вирішення відповідних проблем 
у водоресурсній сфері. 

Національні інтереси України виражаються також у визнанні світовою спільнотою біосферного 

значення розміщених на її території водних об’єктів (морів, великих озер, річок та ін.) і-в необхідності 
міжнародного співробітництва для запобіганню погіршення стану цих об’єктів, обумовленого 
негативними діями, у тому числі транснаціональними. Вирішення проблем у водогосподарській сфері 
має континентальне і загалом глобальне значення, тому необхідний розвиток міжнародної співпраці, у 
тому числі взаємна фінансова й економічна підтримка. 

Водоресурсний потенціал країни й окремих регіонів повинен розглядатись насамперед з погляду 
збереження ролі природних водних об’єктів у формуванні навколишнього середовища як екологічного 
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каркаса територій. Ця частина природного потенціалу не підлягає господарському використанню. 
Водночас відновлювана частина водних ресурсів розглядається як основа економічного розвитку 
України, а також як предмет міжнародної торгівлі, оскільки згідно з довгостроковим прогнозом у XXI 
столітті якісні водні ресурси можуть стати одним із найдефіцитніших природних ресурсів у світі. 

Метою державної політики водокористування є досягнення балансу екологічних й економічних 
інтересів суспільства, пов’язаних з використанням водних ресурсів, а також гарантування безпеки у 
водоресурсній сфері Досягнення цієї мети пов’язане з вирішенням таких завдань: встановлення режиму 
стійкого (невиснажливого) використання водних та інших ресурсні водних об’єктів і державне 
регулювання дотримання цього режиму всіма суб’єктами господарювання; приведення потреб 
водокористувачів у відповідність з екологічно допустимими межами використання водоресурсного 
потенціалу; відновлення в екологічно обумовлених і економічно виправданих межах раніше порушених 
і змінених природних водних об’єктів та їх екосистем, відновлення їх біологічного і ландшафтного 
різноманіття; забезпечення ефективного й безпечного функціонування водогосподарських систем та 
споруд, планомірне приведення водогосподарської інфраструктури у відповідність з метою державної 
політики стійкого водокористування; забезпечення водно) безпеки, здійснення методами державного 
регулювання заходів щодо запобігання шкідливій дії водогосподарських об’єктів (повеней, підтоплень 
об’єктів економіки і сільськогосподарських земель та ін.); гарантування безпечної експлуатації 
гідротехнічних споруд (гребель, дамб і т.п.), планомірної ліквідації особливо небезпечних виробництв 
та інших об’єктів, у тому числі накопичувачів токсичних стічних вод і рідких відходів, що є 
потенційними джерелами надзвичайних ситуацій на водних об’єктах [19]. 

Державна політика сучасного водокористування ґрунтується на таких основних принципах: 
регіональне планування водокористування й управління водними ресурсами (у басейнах річок або їх 
ділянках); екосистемний підхід до планування водокористування і здійснення водозахисної і 
водогосподарської діяльності; мінімізація антропогенної дії на водні об’єкти та їх водо збірні території; 
баланс між екологічними й економічними пріоритетами при управлінні водними ресурсами (екологічні 
пріоритети під час встановлення загальних меж використання водоресурсного потенціалу і 
загальносистемних екологічних вимог, з одного боку, пріоритет економічних інтересів при 
використанні водних ресурсів регульованих річок - з іншого); відвертість і відкритість планування 
водокористування й управління водними ресурсами, узгодження інтересів водокористувачів; 
збереження стійкості природних водних екологічних систем і стабільного стану природних комплексів; 
ресурсо-зберігання; презумпція небезпеки будь-якої діяльності, пов'язаної з впливом на водні об’єкти 
або їх водозбірні території, а також на водогосподарські об'єкт и і споруди; розмежування сфер і меж 
відповідальності держави, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян за стан 
водних об'єктів, водогосподарських систем і споруд, запобігання шкідливій дії вод і забезпечення 
компенсації за нанесення ушкоджень майну та шкоди здоров’ю в результаті нераціонального 
використання водних та інших ресурсів водних об’єктів або шкідливої дії водогосподарської сфери; 
попередження і зниження небезпек, запобігання надзвичайним ситуаціям, що виникають унаслідок 
нераціонального використання водних ресурсів або шкідливої дії водних об’єктів; платність і повна 
відновлюваність використовуваних водних та інших ресурсів (біологічних, гідроенергетичних та ін.) 
водних об’єктів [19]. 

Відповідно до вказаних завдань та принципів державної політики сучасного водокористування 
повинні здійснюватись заходи за такими основними напрямами: зміцнення системи державного 
управління водними ресурсами; стратегічне планування використання водоресурсного потенціалу, 
реформування і розвитку водогосподарського комплексу; прискорений розвиток водного, утому числі 
суб’єктів України, і створення єдиного зведеного водного законодавства; удосконалення системи 
механізмів державного регулювання водокористування; розроблення і реалізація державних програм; 
розв’язання комплексу завдань, пов’язаних з усуненням несприятливих наслідків здійсненого в 
попередній період масштабного природореформування територій; створення системи державних 
інформаційних ресурсів у сфері водокористування; розвиток наукової сфери; забезпечення постійної 
взаємодії всіх інститутів суспільства, зацікавлених у вирішенні проблем сучасного водокористування. 

Основними фінансовими джерелами є ресурси підприємств-водокористувачів, засоби інвесторів, 
засоби бюджетів усіх рівнів. Формування бюджету має здійснюватись за рахунок плати за 
користування водними й іншими ресурсами водних об’єктів (податок на воду та інші встановлені 
законом платежі). Стійкість бюджетного фінансування державних цільових програм забезпечується 
створенням відповідних цільових бюджетних фондів. Першочерговим завданням є залучення засобів 
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каркаса територій. Ця частина природного потенціалу не підлягає господарському використанню. 
Водночас відновлювана частина водних ресурсів розглядається як основа економічного розвитку 
України, а також як предмет міжнародної торгівлі, оскільки згідно з довгостроковим прогнозом у XXI 
столітті якісні водні ресурси можуть стати одним із найдефіцитніших природних ресурсів у світі.

Метою державної політики водокористування є досягнення балансу екологічних й економічних 
інтересів суспільства, пов’язаних з використанням водних ресурсів, а також гарантування безпеки у 
водоресурсній сфері Досягнення цієї мети пов’язане з вирішенням таких завдань: встановлення режиму 
стійкого (невиснажливого) використання водних та інших ресурсні водних об’єктів і державне 
регулювання дотримання цього режиму всіма суб’єктами господарювання; приведення потреб 
водокористувачів у відповідність з екологічно допустимими межами використання водоресурсного 
потенціалу; відновлення в екологічно обумовлених і економічно виправданих межах раніше порушених 
і змінених природних водних об’єктів та їх екосистем, відновлення їх біологічного і ландшафтного 
різноманіття; забезпечення ефективного й безпечного функціонування водогосподарських систем та 
споруд, планомірне приведення водогосподарської інфраструктури у відповідність з метою державної 
політики стійкого водокористування; забезпечення водно) безпеки, здійснення методами державного 
регулювання заходів щодо запобігання шкідливій дії водогосподарських об’єктів (повеней, підтоплень 
об’єктів економіки і сільськогосподарських земель та ін.); гарантування безпечної експлуатації 
гідротехнічних споруд (гребель, дамб і т.п.), планомірної ліквідації особливо небезпечних виробництв 
та інших об’єктів, у тому числі накопичувачів токсичних стічних вод і рідких відходів, що є 
потенційними джерелами надзвичайних ситуацій на водних об’єктах [ ].

Державна політика сучасного водокористування ґрунтується на таких основних принципах: 
регіональне планування водокористування й управління водними ресурсами (у басейнах річок або їх 
ділянках); екосистемний підхід до планування водокористування і здійснення водозахисної і 
водогосподарської діяльності; мінімізація антропогенної дії на водні об’єкти та їх водо збірні території; 
баланс між екологічними й економічними пріоритетами при управлінні водними ресурсами (екологічні 
пріоритети під час встановлення загальних меж використання водоресурсного потенціалу і 
загальносистемних екологічних вимог, з одного боку, пріоритет економічних інтересів при 
використанні водних ресурсів регульованих річок - з іншого); відвертість і відкритість планування 
водокористування й управління водними ресурсами, узгодження інтересів водокористувачів; 
збереження стійкості природних водних екологічних систем і стабільного стану природних комплексів; 
ресурсо-зберігання; презумпція небезпеки будь-якої діяльності, пов'язаної з впливом на водні об’єкти 
або їх водозбірні території, а також на водогосподарські об'єкт и і споруди; розмежування сфер і меж 
відповідальності держави, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян за стан 
водних об'єктів, водогосподарських систем і споруд, запобігання шкідливій дії вод і забезпечення 
компенсації за нанесення ушкоджень майну та шкоди здоров’ю в результаті нераціонального 
використання водних та інших ресурсів водних об’єктів або шкідливої дії водогосподарської сфери; 
попередження і зниження небезпек, запобігання надзвичайним ситуаціям, що виникають унаслідок 
нераціонального використання водних ресурсів або шкідливої дії водних об’єктів; платність і повна 
відновлюваність використовуваних водних та інших ресурсів (біологічних, гідроенергетичних та ін.) 
водних об’єктів [19].

Відповідно до вказаних завдань та принципів державної політики сучасного водокористування 
повинні здійснюватись заходи за такими основними напрямами: зміцнення системи державного 
управління водними ресурсами; стратегічне планування використання водоресурсного потенціалу, 
реформування і розвитку водогосподарського комплексу; прискорений розвиток водного, утому числі 
суб’єктів України, і створення єдиного зведеного водного законодавства; удосконалення системи 
механізмів державного регулювання водокористування; розроблення і реалізація державних програм; 
розв’язання комплексу завдань, пов’язаних з усуненням несприятливих наслідків здійсненого в 
попередній період масштабного природореформування територій; створення системи державних 
інформаційних ресурсів у сфері водокористування; розвиток наукової сфери; забезпечення постійної 
взаємодії всіх інститутів суспільства, зацікавлених у вирішенні проблем сучасного водокористування.

Основними фінансовими джерелами є ресурси підприємств-водокористувачів, засоби інвесторів, 
засоби бюджетів усіх рівнів. Формування бюджету має здійснюватись за рахунок плати за 
користування водними й іншими ресурсами водних об’єктів (податок на воду та інші встановлені 
законом платежі). Стійкість бюджетного фінансування державних цільових програм забезпечується 
створенням відповідних цільових бюджетних фондів. Першочерговим завданням є залучення засобів 
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підприємств-водокористувачів для реалізації водозахисних і водогосподарських програм, яке 
розв'язується насамперед за рахунок пред’явлення відповідних нормативних вимог до виконання 
програмних заходів. Для цього використовуються програмно-цільовий підхід і механізм нормування 
водокористування. 

На законодавчому рівні має здійснюватись чітке розмежування сфер і меж відповідальності 
держави, місцевого самоврядування, організацій і громадян за відшкодування збитків за всіма видами 
збитків і категоріями водогосподарських та водоекологічних ризиків. З метою створення необхідних 
фінансових резервів здійснюється планомірний перехід до системи страхування водогосподарських і 
водоекологічних ризиків, що виникають у разі нераціонального водокористування й небезпеки 
шкідливої дії водогосподарського комплексу. 

За напрямами водогосподарської діяльності, пов’язаними з наданням послуг і постачанням 
водних ресурсів як товарної продукції, повинно практикуватись державне стимулювання 
водогосподарського будівництва, нормального функціонування водогосподарської інфраструктури, що 
склалася. За рахунок законодавчих заходів створюються сприятливі умови для залучення інвестицій у 
реформування і розвиток водогосподарського комплексу. Проводиться пере дання водних об'єктів у 
тривале користування, а водогосподарських об'єкт пі - у власність. Розвиток ринкових відносин у 
водному господарстві здійснюється на основі ефективної тарифної, інвестиційної, амортизаційної та 
антимонопольної політики. 

Необхідність переведення водного господарства на модель сталого роз витку викликана 
потребою в уповільненні негативних тенденцій використання водних ресурсів та у прискоренні 
інноваційного оновлення матеріально технічної бази водоспоживання. Проблема посилюється різною 
природою організаційних та технічних колізій водокористування у різних галузях національної 
економіки через специфіку технологічного процесу, водомісткість готової продукції та технічний 
рівень інфраструктури використання водних ресурсів. Удосконаленням окремих підйом регулювання 
розвитку водного господарства перевести його на модель сталого розвитку надто проблематично [20]. 

Тому першочергового значення набуває завдання формування інтегрованої системи, що дасть 
можливість узгоджувати сучасні потреби у водних ресурсах з майбутніми, забезпечувати баланс 
державних та корпоративних інтересів у господарському водокористуванні, вміло поєднувати ринкові 
важелі регулювання з адміністративними, зважувати правові суперечності щодо вилучення водної 
ренти та відшкодування збитків, нанесених водним джерелам, ліквідовувати дефіцит інвестиційних та 
інноваційних ресурсів для роз будови водоохоронної інфраструктури, сприяти становленню 
підприємниць кого сектору у рекреаційному водокористуванні. 

В цьому контексті необхідно вивчити весь комплекс фінансових механізмів, включаючи участь 
приватного сектору, згідно з національними політикою і пріоритетами, а також виявляти і розробляти 
нові механізми налагодження партнерських зв’язків міждержавними і приватними секторами для 
різних суб’єктів й одночасно забезпечувати необхідний державний контроль та правові межі для 
захисту інтересів громадськості [21]. 

У плані дій «Групи Восьми» зазначається, що західні країни сповнені рішучості в пріоритетному 
порядку сприяти державам, які беруть на себе політичні зобов’язання приділяти першочергову увагу 
питанням доступу до безпечної питної води й основних санітарних засобів як компонента їх стратегії, 
сприяння сталому розвитку, включаючи вирішення проблем бідності, з метою: розроблення 
всеосяжних планів комплексного управління водними ресурсами та їх ефективного використання; 
створення інституціональної основи, що характеризується стабільністю, базується на верховенстві 
закону, повазі основних потреб людини й охороні екосистем, а також сприянні застосуванню підходів, 
спрямованих на посилення впливу місцевих органів і належну компенсацію затрат [22]. 

Що відрізняє погляди офіційних західних кіл, які формують міжнародну та національну політику 
водокористування, від поглядів вітчизняних управлінців у цій сфері, то це беззаперечна впевненість у 
необхідності врахування соціального чинника під час реалізації водогосподарських та водоохоронних 
проектів. Вони переконливо доводять, що господарське водокористування обов’язково має 
імплементуватись у дієвий чинник соціально-економічного піднесення, а в країнах із перехідною 
економікою та в тих, що розвиваються, - у засіб ліквідації бідності. Тобто в Україні слід перейти від 
примату фетишизації підвищення ефективності водокористування до нової парадигми національної 
водної політики, що ґрунтуватиметься на якісно новій інституціональній основі і, крім господарської, 
матиме також екологічну та соціальну спрямованість. 
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Хоча ця проблематика достатньо інтенсивно порушується у наукових публікаціях Л.Ф.Кожушка, 
А.В.Яцика, В.А.Сташука, Я.О.Мольчака, все ж у них немає чітко сформульованих заходів та напрямів 
формування організаційно-економічного механізму забезпечення сталого розвитку водного 
господарства у зв’язку з тим, що вони виходять із засадничих основ водного законодавства, яке 
недостатньою мірою узгоджене із загальними тенденціями перегляду правових основ 
природокористування. 

Фіскальне регулювання є однією з основних ланок національної екологічної політики як у 
напрямі використання природних ресурсів, так і щодо охорони навколишнього середовища. 
Принциповим моментом його реформування на сьогодні є забезпечення стимулюючого впливу 
бюджетно-податкових важелів на природокористувачів з метою обмеження негативного впливу на 
довкілля та надмірного використання природно-ресурсної складової національного багатства. 
Необхідно змусити підприємницькі структури не просто відшкодовувати обсяги викидів шкідливих 
речовин, скидання стічних вод та понадлімітного використання природних ресурсів, а забезпечувати 
перманентне обмеження негативного впливу на довкілля через розбудову природоохоронної 
інфраструктури та ефективну політику ресурсозбереження. 

У публікаціях вітчизняних науковців (А.В.Бодюка, А.П.Чернявської, В.М.Жукинського, 
Н.І.Бурцевої, Л.М.Труш, А.В.Яцика, С.І.Дорогунцова, Н.Е.Ковшун), де розглядаються окремі аспекти 
оподаткування використання водних ресурсів та міжбюджетні відносини щодо розподілу водного 
доходу, недостатньо розкриті методологічні підходи розроблення інструментарію вилучення частини 
рентних доходів водокористувача, які він отримує внаслідок сприятливих умов для водокористування 
та організації рибальства, мисливства і рекреаційного бізнесу. Поза увагою дуже часто залишаються 
фіскальні аспекти стимулювання економії та екологізації водних ресурсів, слабко окресленими є 
інституціональні передумови вдосконалення плати за водокористування, а також загальної системи 
оподаткування у водогосподарському комплексі. 

Не знайшли достатнього обґрунтування й нові форми фінансування та кредитування реалізації 
перспективних водогосподарських проектів. Більшість вітчизняних науковців свою увагу 
зосереджують на обґрунтуванні доцільності встановлення платежів за водокористування, а також на 
розкритті окремих аспектів їх вилучення. 

На думку С.І.Дорогунцова, М.А.Хвесика, І.Л.Головинського, найважливішою умовою правильної 
економічної оцінки водогосподарських заходів має стати введення плати за водні ресурси. Сьогодні 
відсутні економічні характеристики води. Існуючі ціни і тарифи майже не враховують вартості води як 
ресурсу і, як правило, мало обґрунтовані [23]. 

А.В. Яцик указує, що покриття затрат на реалізацію екологічно і соціально обґрунтованих заходів 
щодо стійкого відтворення екологічно повноцінних водних ресурсів має відбуватися через платежі 
водокористування. Воду слід визнати економічним продуктом, основою життєзабезпечення людини. 
Розміри платежів мають стимулювати раціональне й екологічно безпечне водокористування. Необхідно 
забезпечити прозорість процедур визначення тарифів, накопичення і витрачання коштів [19]. 

Л.М.Труш вважає, що ґрунтовного вдосконалення потребує існуюча система оподаткування, що 
полягає в необхідності послідовного підвищення ролі плати за використання води, введення податків 
акцизного типу на продукцію, використання якої пов’язане з нанесенням шкоди водоресурсному 
потенціалу. Одночасно доцільно розширити податкові пільги для підприємств і організацій, що освоюють 
високоефективні технології, застосовують замкнуті і безвідходні системи водокористування [24]. 

А.Бодюк зазначає, що суми платежів повинні відбивати оптимальність фактичного 
водоспоживання. Заходи уряду країни щодо підвищення нормативів відрахувань з метою збільшення 
надходжень водоресурсного збору не раціональні, оскільки забирають кошти у збіднілих підприємств, 
що не сприяє зростанню обсягів їх водокористування. Саме збільшення водокористування має бути 
важливим чинником зростання сум збору до бюджету. Проблему раціонального використання водних 
ресурсів слід вирішувати в комплексі з новаціями економіко-правового, організаційного та 
технологічного профілю, із застосуванням ринкових важелів і стимулів, прямих і непрямих методів 
екологічного регулювання природокористування [25]. 

Плата має вилучатись за кожен кубічний метр забраної води з урахуванням її якісних 
характеристик, тобто необхідним є диференційований підхід у кожному конкретному випадку, який 
враховуватиме характер використання води (безповоротне водоспоживання), концентрацію 
забруднюючих речовин у стічних водах у цілому і наявність особливо токсичних сполук та речовин у 
стоках, що скидаються у водні об’єкти. Збільшення нормативного рівня водоспоживання, 
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Розміри платежів мають стимулювати раціональне й екологічно безпечне водокористування. Необхідно 
забезпечити прозорість процедур визначення тарифів, накопичення і витрачання коштів [ ].

Л.М.Труш вважає, що ґрунтовного вдосконалення потребує існуюча система оподаткування, що 
полягає в необхідності послідовного підвищення ролі плати за використання води, введення податків 
акцизного типу на продукцію, використання якої пов’язане з нанесенням шкоди водоресурсному 
потенціалу. Одночасно доцільно розширити податкові пільги для підприємств і організацій, що освоюють 
високоефективні технології, застосовують замкнуті і безвідходні системи водокористування [24].

А.Бодюк зазначає, що суми платежів повинні відбивати оптимальність фактичного 
водоспоживання. Заходи уряду країни щодо підвищення нормативів відрахувань з метою збільшення 
надходжень водоресурсного збору не раціональні, оскільки забирають кошти у збіднілих підприємств, 
що не сприяє зростанню обсягів їх водокористування. Саме збільшення водокористування має бути 
важливим чинником зростання сум збору до бюджету. Проблему раціонального використання водних 
ресурсів слід вирішувати в комплексі з новаціями економіко-правового, організаційного та 
технологічного профілю, із застосуванням ринкових важелів і стимулів, прямих і непрямих методів 
екологічного регулювання природокористування [25].

Плата має вилучатись за кожен кубічний метр забраної води з урахуванням її якісних 
характеристик, тобто необхідним є диференційований підхід у кожному конкретному випадку, який 
враховуватиме характер використання води (безповоротне водоспоживання), концентрацію 
забруднюючих речовин у стічних водах у цілому і наявність особливо токсичних сполук та речовин у 
стоках, що скидаються у водні об’єкти. Збільшення нормативного рівня водоспоживання, 
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безповоротних втрат води і скидів забруднюючих сполук має включати плату з підвищення тарифу з 
прибутку підприємства. 

Більш зважено та обґрунтовано до проблеми встановлення плати за використання водних 
ресурсів підійшли А.П.Чернявська, В.М.Жукинський та Н.І.Бурцева. На їхню думку, система плати за 
використання поверхневих водних ресурсів України, яка склалася на сьогодні, має три основні 
недоліки: недооцінка окремих аспектів водозабезпеченості територій; неповне врахування дефіцитності 
водних ресурсів й абсолютне ігнорування реальної різниці якості поверхневих вод, характерне для 
водних об’єктів не тільки країни в цілому, айв окремих районах, де діють єдині тарифи [26]. 

На думку окремих управлінців та науковців, недосконалими в умовах перехідної економіки є не 
тільки система фіскального регулювання водокористування, а й фінанси водокористування. Проблеми 
вдосконалення системи фіскального регулювання та фінансово-кредитного забезпечення є 
актуальними не лише для України, а й для інших країн з перехідною економікою. Це ще раз 
підтверджує той факт, що основним чинником стагнаційних процесів у водогосподарському комплексі 
є системні колізії, пов’язані з відсутністю чітких орієнтирів інституціональних перетворень в умовах 
транзитивної економіки Тому актуальним є завдання обґрунтування пріоритетних напрямів 
формування сучасної системи фіскального регулювання водокористування, яка дасть можливість 
підвищити результативність надходжень платежів за використання водних ресурсів, а також 
комерціалізувати водогосподарську діяльність та інтенсифікувати комплексність використання водних 
ресурсів Потребує розгляду й проблема узгодження заходів щодо реформування системи фіскального 
регулювання і грошово-кредитної політики водокористування Стабілізуючими чинниками щодо 
зменшення негативного впливу водо користування у міжгалузевих комплексах на навколишнє 
середовище взагалі та водні об’єкти зокрема виступають методи фіскального регулювання Сьогодні 
вони не відповідають вимогам сучасної економічної політики, яка притаманна країнам розвиненого 
ринку, а також не враховують галузевих І територіальних особливостей водокористування. Адже водні 
ресурси в кожній окремій галузі відіграють різну функцію як щодо технології виготовлення продукції, 
так і її окремих характерних ознак та якісно-кількісних параметрів Щодо врахування територіального 
фактора наявності і використання водоресурсного потенціалу, то тут варто виходити з того, що в 
окремих регіонах водні ресурси різною мірою задовольняють потреби господарського комплексу та 
спостерігається їх надлишок або ж дефіцит. Тому необхідно диференціювати як методи, так і важелі 
фіскального регулювання, щоб максимальне забезпечити однакові умови залучення у господарський 
оборот водних ресурсів для всіх суб’єктів водокористування. Варто також враховувати у першому 
випадку структурні та системні чинники розвитку галузі, її місце у господарському комплексі, а також 
перспективи розширення потужностей. У другому випадку передусім необхідно стимулювати 
економію водних ресурсів та екологізацію водокористування у регіонах, де спостерігається дефіцит 
цього виду «природного капіталу», й активізувати його залучення у відтворювальний процес у тих 
територіальних утвореннях, де господарський комплекс повною мірою забезпечений водою і значна 
частина водоресурсного потенціалу щі не є освоєною. 

Тому актуальним є завдання розроблення концептуальних основ формування сучасної системи 
фіскального регулювання водокористування, які дасть можливість підвищити результативність 
надходжень платежів за використання водних ресурсів, а також комерціалізувати водогосподарську 
діяльність та інтенсифікувати комплексність використання водних ресурсів. Потребує розгляду й 
проблема узгодження заходів щодо реформування систем фіскального регулювання і грошово-

кредитної політики водокористування Крім питань соціальної ефективності водокористування та 
вдосконалення фіскального регулювання розвитку водного господарства, на порядку денному стоїть 
ще одна актуальна проблема - вдосконалення системи управління водними ресурсами. 

О.Тишенко говорить проте, що управління має ґрунтуватись на всіх характерних особливостях 
об’єктів водогосподарського комплексу, системному аналізі проблем регіону, прогнозних даних [27]. 

В.А.Сташук переконаний, що водогосподарські організації зобов’язані контролювати всі заходи, 
які впливають на стан водних ресурсів на території басейнів річок. Тому необхідно активізувати цю 
діяльність, повніше використовувати ті важелі впливу на стан водних об’єктів в областях та басейнах 
річок, які передбачені водним законодавством та положеннями про функціональну діяльність. 

У зв’язку з цим необхідно вдосконалити систему і структуру управління водними ресурсами. 
Функції управління експлуатації меліоративних систем необхідно розширювати з урахуванням 
повноважень, які надані Комітету Водним кодексом. Насамперед варто організувати догляд за річками 
та водоймами через органи місцевої влади (сільські, районні, міські та обласні ради). Управління 
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водогосподарських систем повинні стати провідниками водогосподарської політики на місцях. Слід 
також прискорити роботу щодо внесення змін і доповнень до статей Водного кодексу, удосконалити 
напрацьовані нормативно-правові документи, привести їх у відповідність з основним водним законом 
та Земельним кодексом з урахуванням реалій ринкових відносин [28]. 

Душанбинський водний заклик постановив, що інтегроване управління водними ресурсами має 
бути спрямоване на досягнення стабільності, зниження рівня бідності і сталий розвиток. 

Е.А.Зінь зазначає про обґрунтування побудови нової структури управління водним 
господарством, визначення місця та ролі регіональних органів управління водним господарством. 

Низка науковців вважає, що основною ланкою управління повинен стати басейн річки - єдиний 
географічний район, у межах якого здійснюється комплексне використання водних ресурсів і де можна 
визначити взаємозв'язок між водним, соціальним, економічним та екологічним чинниками. 

Підсумовуючи вищенаведені думки щодо формування організаційно-економічного механізму 
переведення водного господарства на модель сталого розвитку, можна їх структуризувати за такими 
основними блоками: розроблення сучасного механізму раціонального водокористування через 
посилення ролі фіскальних регуляторів; запуск маховика формування інституту приватної власності з 
метою прискорення реалізації підприємницьких ініціатив, інституціоналізація нових форм 
кредитування та системи розрахунків з метою підтримання водокористувачів на початкових етапах 
організації бізнесової діяльності; перенесення центру ваги регулювання розвитку водного господарства 
на регіональний рівень. Саме ці заходи повинні закласти контури інструментальної бази переведення 
водного господарства на модель сталого роз витку, забезпечити узгодження сучасних та перспективних 
пріоритетів водокористування, сприяти імплементації господарського використання водних ресурсів у 
дієвий чинник соціально-економічного піднесення та бути ефективним чинником підвищення 
добробуту місцевого населення. 

Головною умовою ефективності державних програм у галузі використання й охорони водних 
ресурсів та розвитку водогосподарського комплексу є дотримання басейнового принципу. Це означає, що 
всі програмні заходи повинні бути пов'язані в рамках басейну, а їх планування і виконання на 
територіальному і муніципальному рівні має бути підпорядковане цілям вищого (басейнового) порядку. 

Важливою складовою економічної політики є водна політика. Навіть у такій багатій на водні 
ресурси країні, як Бразилія (8% усіх прісних водних ресурсів світу), з відносно невеликим 
промисловим потенціалом 8 січня 1997 р. ухвалено закон «Національна політика щодо водних 
ресурсів». Незважаючи на те, що не всі положення в ньому відповідають вимогам проекту Рамкової 
директиви ЄС щодо водної політики (зокрема, не чітко визначено цілі закону, не згадується навіть про 
економічну якість води, зони, які потребують особливої охорони, тощо), він передбачає організацію 
Комітетів річкових басейнів і Водних агентств, які нагадують ті, що існують у Франції. Це слід вважати 
прогресивним заходом. На жаль, з боку наших державних органів влади не відчувається великої 
зацікавленості у найшвидшому розробленні й прийнятті документа з водної політики. 

В окремих країнах світу на практиці до останнього часу домінували адміністративно-командні 
підходи. Наприклад, у CLLJA на національному рівні встановлено стандарти скидання зворотної води 
для всіх головних джерел забруднення на основі вимог, які відповідають можливостям найкраще 
доступної технології - НДТ (Best Available Technology- ВАТ). У Німеччині встановлено вимоги НДТ і 
відповідні ліміти емісії для конкретних галузей промисловості та для великої кількості забруднюючих 
речовин, розділених на три групи, з урахуванням їх токсичності: стійкості, біоакумуляційного 
потенціалу та канцерогенності. У Голландії вимагають використання найкращих технічних заходів 
(besttechnicalmeans) стосовно високотоксичних речовин і найкращих практичних засобів 
(bestpracticablemeans) для всіх інших токсичних речовин, тоді як для регулювання скидання 
нетоксичних речовин використовують нормативи якості води у водному об’єкті (цілі якості води - 

ambientqualityobjectives). 

У Великобританії з 1990 року враховують не тільки технічні можливості, а й ефективність витрат 
при використанні концепції найкращої доступної технології, що не пов’язана з додатковими витратами 
(Best Available Technology not Entailing Excess Cost - BAT N EEC), а також принцип найкращого 
практичного екологічного вибору (Best Environmental Option- ВРЕО). Але через відсутність чіткої 
методики оцінювання ефективності витрат вибір технології потребує індивідуального аналізу в 
кожному випадку і залишає значний простір при остаточному ухваленні рішення органом регулювання 

Чинна в Україні система платного природокористування ще далека від досконалості й потребує 
істотних змін з метою її уніфікації для всіх видів природокористування та компонентів довкілля з 
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водогосподарських систем повинні стати провідниками водогосподарської політики на місцях. Слід 
також прискорити роботу щодо внесення змін і доповнень до статей Водного кодексу, удосконалити 
напрацьовані нормативно-правові документи, привести їх у відповідність з основним водним законом 
та Земельним кодексом з урахуванням реалій ринкових відносин [28].

Душанбинський водний заклик постановив, що інтегроване управління водними ресурсами має 
бути спрямоване на досягнення стабільності, зниження рівня бідності і сталий розвиток.

Е.А.Зінь зазначає про обґрунтування побудови нової структури управління водним 
господарством, визначення місця та ролі регіональних органів управління водним господарством.

Низка науковців вважає, що основною ланкою управління повинен стати басейн річки - єдиний 
географічний район, у межах якого здійснюється комплексне використання водних ресурсів і де можна 
визначити взаємозв'язок між водним, соціальним, економічним та екологічним чинниками.

Підсумовуючи вищенаведені думки щодо формування організаційно-економічного механізму 
переведення водного господарства на модель сталого розвитку, можна їх структуризувати за такими 
основними блоками: розроблення сучасного механізму раціонального водокористування через 
посилення ролі фіскальних регуляторів; запуск маховика формування інституту приватної власності з 
метою прискорення реалізації підприємницьких ініціатив, інституціоналізація нових форм 
кредитування та системи розрахунків з метою підтримання водокористувачів на початкових етапах 
організації бізнесової діяльності; перенесення центру ваги регулювання розвитку водного господарства 
на регіональний рівень. Саме ці заходи повинні закласти контури інструментальної бази переведення 
водного господарства на модель сталого роз витку, забезпечити узгодження сучасних та перспективних 
пріоритетів водокористування, сприяти імплементації господарського використання водних ресурсів у 
дієвий чинник соціально-економічного піднесення та бути ефективним чинником підвищення 
добробуту місцевого населення.

Головною умовою ефективності державних програм у галузі використання й охорони водних 
ресурсів та розвитку водогосподарського комплексу є дотримання басейнового принципу. Це означає, що 
всі програмні заходи повинні бути пов'язані в рамках басейну, а їх планування і виконання на 
територіальному і муніципальному рівні має бути підпорядковане цілям вищого (басейнового) порядку.

Важливою складовою економічної політики є водна політика. Навіть у такій багатій на водні 
ресурси країні, як Бразилія (8% усіх прісних водних ресурсів світу), з відносно невеликим 
промисловим потенціалом 8 січня 1997 р. ухвалено закон «Національна політика щодо водних 
ресурсів». Незважаючи на те, що не всі положення в ньому відповідають вимогам проекту Рамкової 
директиви ЄС щодо водної політики (зокрема, не чітко визначено цілі закону, не згадується навіть про 
економічну якість води, зони, які потребують особливої охорони, тощо), він передбачає організацію 
Комітетів річкових басейнів і Водних агентств, які нагадують ті, що існують у Франції. Це слід вважати 
прогресивним заходом. На жаль, з боку наших державних органів влади не відчувається великої 
зацікавленості у найшвидшому розробленні й прийнятті документа з водної політики.

В окремих країнах світу на практиці до останнього часу домінували адміністративно-командні 
підходи. Наприклад, у CLLJA на національному рівні встановлено стандарти скидання зворотної води 
для всіх головних джерел забруднення на основі вимог, які відповідають можливостям найкраще 
доступної технології - НДТ (Best A ailable Technol - ВАТ). У Німеччині встановлено вимоги НДТ і 
відповідні ліміти емісії для конкретних галузей промисловості та для великої кількості забруднюючих 
речовин, розділених на три групи, з урахуванням їх токсичності: стійкості, біоакумуляційного 
потенціалу та канцерогенності. У Голландії вимагають використання найкращих технічних заходів 
(besttechnicalmeans) стосовно високотоксичних речовин і найкращих практичних засобів 
(bestpracticablemeans) для всіх інших токсичних речовин, тоді як для регулювання скидання 
нетоксичних речовин використовують нормативи якості води у водному об’єкті (цілі якості води -

ambientqualit jecti es)

У Великобританії з 1990 року враховують не тільки технічні можливості, а й ефективність витрат 
при використанні концепції найкращої доступної технології, що не пов’язана з додатковими витратами 
(Best A ailable Technol  not Entaili  Excess Cost - BAT N EEC), а також принцип найкращого 
практичного екологічного вибору (Best Environmental Option- ВРЕО). Але через відсутність чіткої 
методики оцінювання ефективності витрат вибір технології потребує індивідуального аналізу в 
кожному випадку і залишає значний простір при остаточному ухваленні рішення органом регулювання

Чинна в Україні система платного природокористування ще далека від досконалості й потребує 
істотних змін з метою її уніфікації для всіх видів природокористування та компонентів довкілля з 
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урахуванням зарубіжного досвіду, який є найбільш перспективним для умов України. Зокрема, 
стосовно використання водних об’єктів слушним слід вважати досвід Франції, коли плату за 
водокористування і забруднення вод одержують безпосередньо басейнові управління, використовуючи 
її для фінансування заходів, які забезпечують можливість задовольняти потреби водокористувачів у 
воді потрібної якості та підтримувати сприятливий екологічний стан водних об’єктів, що гарантує 
нормальне функціонування екосистеми. 

Межі територій, які відповідають умовам екологічного районування, не завжди збігаються з 
адміністративними межами, що може ускладнювати екологічне управління. Найбільше це стосується 
управління водними басейнами або прибережними морськими водами, які звичайно охоплюють 
території кількох місцевих адміністрацій. 

Існує два підходи до вирішення цієї проблеми: добровільна кооперація серед адміністрацій або 
запровадження незалежних органів басейнового управління. Такі схеми існують у країнах ОЕСР 
Наприклад, у США шляхом добровільних угод між штатами організовані міжштатні водні комісії, 
схвалені федеральним урядом, для управління головними річковими басейнами, наприклад річки 
Огайо. В Німеччині міжрегіональні комісії координують регулювання на головних річкових басейнах і 
регулюють відносини між Німеччиною та багатосторонніми комісіями, що здійснюють регулювання 

Прикладом незалежних органів управління басейнами річок є агентства річкових басейнів у 
Франції та Чеській Республіці, а також орган управління долиною Теннессі у США. У Франції 
протягом ЗО років існують шість річкових басейнових агентств на кожному з основних басейнів річок. 
Вони мають повноваження щодо фінансового і технічного регулювання водокористування, а також 
стягнення плати за споживання і забруднення вод. Одержані кошти використовують для фінансування 
інвестиційних програм поліпшення якості води та розвитку водних ресурсів регіону. Агентствами 
керують виконавчі органи (правління), які підзвітні комітетам, утвореним із представників органів 
державного управління, місцевих адміністрацій і водокористувачів. Поряд із надто централізованою 
загальною системою управління у Франції ефективному місцевому регулюванню з боку річкових 
басейнів органам управління належить значна роль. 

Сьогодні вплив людини на навколишнє середовище надзвичайно інтенсивний. Деградація 
довкілля викликає дедалі більше занепокоєння не лише утих, хто приймає рішення в галузі охорони 
природи та природокористування Нині всі ті, діяльність яких пов’язана з використанням природних 
ресурсів, не можуть не звернути увагу на збіднення не лише кількісного, а й якісного складу водойм, 
лісів, риби і т.п. В Україні вимагає вирішення не тільки питання стихійного гарантування екологічної 
безпеки в конкретному населеному пункті, регіоні, країні, а й розроблення цілісної системи управління 
природокористуванням в окремих галузях національного господарства. Необхідно розробити такі 
заходи щодо використання природних ресурсів, чистоти довкілля та утилізації відходів, а також 
економічної відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу, які б робили забруднення 
та інші екологічні порушення неможливими. Тому розробляються концепції органічної ЄДНОСТІ 
еколого-економічних проблем та обґрунтовуються еколого-економічні моделі ринкових реформ в 
Україні. Усі закони, нормативні документи і стандарти, які стосуються навколишнього середовища, 
повинні ґрунтуватися на одній науковій і методологічній базі. 
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РОЗДІЛ 2.  
 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ  
 

2.1. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами  

Сучасні принципи та фактори управління водогосподарськими системами. Водогосподарська 
система – це гідравлічно та організаційно пов’язана сукупність джерел водних ресурсів, 
водокористувачів, засобів управління водними ресурсами для їх раціонального використання, 
відтворення, збереження і охорони від забруднення. Водогосподарська система (ВГС) складається з 
множини елементів, призначених для задоволення господарських, соціально-екологічних, естетичних 
та інших потреб суспільства у воді потрібної кількості та якості. 

Крім забезпечення потреб виробництва і суспільства водою в потрібному об’ємі, режимі та 
якості, ВГС призначається також для підтримання екологічної рівноваги на території басейну і захисту 
навколишнього середовища від шкідливої дії вод. 

Отже, ВГС може бути віднесена до класу великих (складних) систем, оскільки містить у собі 
водні ресурси як основу, складається з множини штучних інженерних споруд та має розгалужені 
зв’язки з навколишнім природним, соціальним та економічним середовищем. Функціонально ВГС 
становить єдність підсистем водозабезпечення і водоспоживання (рис. 2.1). 

 

 
 

Рис. 2.1. Функціонально-галузевий склад водогосподарської системи 

 

Підсистема водозабезпечення включає в себе водний фонд і водогосподарські споруди. Водний 
фонд держави складається з поверхневих, підземних і стічних вод. 
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До поверхневих вод, тобто таких, що знаходяться над поверхнею землі, відносяться річки, озера, 
ставки, водосховища, моря тощо. Підземна вода знаходиться в порах і тріщинах гірських порід на 
глибині від декількох метрів до десятків та сотень метрів від поверхні землі. 

Стічні води утворюються на території населених пунктів, промислових і сільськогосподарських 
підприємств, тобто після використання води споживачами і надходження до неї різних відходів та 
забруднень. Також до стічних відносять талі та зливові води. 

В багатьох галузях промисловості такі води можуть багаторазово використовуватись (наприклад, 
в енергетиці) в системах зворотного і повторно-послідовного водопостачання, що дає значне 
зменшення частки безповоротних втрат у загальному обсязі використаної води. Наприклад, для 
промисловості України за 2002 рік подано свіжої природної води 6873 млн м3, з них з підземних 
джерел 1098 млн м3, а було використано в системах зворотного водопостачання 40425 млн м3, тобто 
майже в 6 разів більше. 

Для забезпечення споживачів водою в потрібних об’ємах та якості застосовують різні 
водогосподарські споруди в залежності від призначення води. Основними спорудами водозабезпечення 

 

є водозабори, насосні станції, регулюючі споруди, канали і водоводи, водоочисні станції та системи 
розподілу води. 

Для запобігання шкідливої дії вод та попередження аварійних і катастрофічних ситуацій 
застосовують різні захисні споруди (протипаводкові дамби, протиселеві споруди, вододренажні 
споруди тощо). 

Для відновлення запасів поверхневих і підземних вод застосовують берегоукріплювальні та 
водоохоронні споруди, системи штучного поповнення запасів підземних вод тощо. 

Регулюючі споруди, канали і водоводи призначені для накопичення води і її перерозподілу по 
території до місць розташування крупних водоспоживачів у випадку нестачі місцевих водних ресурсів. 

На водоочисних станціях ведеться водопідготовка, тобто покращення якості води до вимог 
споживачів. 

Традиційно вода використовується на такі основні потреби: господарсько-питні, виробничі, 
зрошення і сільгоспводопостачання. 

Відмінною рисою водогосподарських систем є їх міжгалузевий характер. Водою в Україні 
користуються близько 30 тисяч типів водокористувачів, серед яких знаходяться об’єкти державного, 
регіонально-територіального і місцевого значень, що надзвичайно ускладнює ефективне управління 
ними. 

Управління водними ресурсами починається з планування режимів ВГС, основою якого є аналіз 
водогосподарських балансів. 

Основною особливістю ВГС є стохастичний характер формування природних водних ресурсів і 
визначена цим змінність у часі водоподачі, що може призвести до перебоїв у водопостачанні, а отже, і 
економічних збитків при недодачі води. Для цього необхідно оцінювати надійність водоподачі при 
певних параметрах ВГС, тобто визначати водозабезпеченість водоподачі, підвищити яку можна за 
допомогою водосховищ або інших водоакумулюючих об’єктів. 

Надійність водоподачі оцінюється розрахунковою забезпеченістю по числу безперебійних років. 
За цим критерієм водокористувачі поділяються на три основні категорії 3: 

1 – це ті водокористувачі, що вимагають практично безперебійного водопостачання 
(забезпеченість 95…99% за числом безперебійних років); 

2 – ті, що допускають певні відхилення від нормального водокористування (забезпеченість 
85…90%); 

3 – водоємні водокористувачі, що мають внутрішні запаси води (забезпеченість 75…80%). 
При переході від 90% забезпеченості до 80% вдвічі збільшується кількість незабезпечених водою 

років. 
Тому управління водними ресурсами – це складний технологічний процес, що здійснюється 

шляхом організації відповідних заходів таким чином, щоб забезпечувалось оптимальне використання 
наявних ресурсів (водних, енергетичних, людських) для досягнення наміченої цілі – забезпечення всіх 
споживачів з розрахунковою надійністю водою з необхідними об’ємами і якістю. Отже, управління – 
це сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення певної мети 7 . 

Належну організацію управління забезпечують такі принципи 7, 11: 
- ефективність роботи; 
- обмеження числа підлеглих у одного керівника; 
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До поверхневих вод, тобто таких, що знаходяться над поверхнею землі, відносяться річки, озера, 
ставки, водосховища, моря тощо. Підземна вода знаходиться в порах і тріщинах гірських порід на 
глибині від декількох метрів до десятків та сотень метрів від поверхні землі.

Стічні води утворюються на території населених пунктів, промислових і сільськогосподарських 
підприємств, тобто після використання води споживачами і надходження до неї різних відходів та 
забруднень. Також до стічних відносять талі та зливові води.

В багатьох галузях промисловості такі води можуть багаторазово використовуватись (наприклад, 
в енергетиці) в системах зворотного і повторно-послідовного водопостачання, що дає значне 
зменшення частки безповоротних втрат у загальному обсязі використаної води. Наприклад, для 
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джерел 1098 млн м , а було використано в системах зворотного водопостачання 40425 млн м , тобто 
майже в 6 разів більше.

Для забезпечення споживачів водою в потрібних об’ємах та якості застосовують різні 
водогосподарські споруди в залежності від призначення води. Основними спорудами водозабезпечення
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розподілу води.

Для запобігання шкідливої дії вод та попередження аварійних і катастрофічних ситуацій 
застосовують різні захисні споруди (протипаводкові дамби, протиселеві споруди, вододренажні 
споруди тощо).

Для відновлення запасів поверхневих і підземних вод застосовують берегоукріплювальні та 
водоохоронні споруди, системи штучного поповнення запасів підземних вод тощо.

Регулюючі споруди, канали і водоводи призначені для накопичення води і її перерозподілу по 
території до місць розташування крупних водоспоживачів у випадку нестачі місцевих водних ресурсів.

На водоочисних станціях ведеться водопідготовка, тобто покращення якості води до вимог 
споживачів.

Традиційно вода використовується на такі основні потреби: господарсько-питні, виробничі, 
зрошення і сільгоспводопостачання.

Відмінною рисою водогосподарських систем є їх міжгалузевий характер. Водою в Україні 
користуються близько 30 тисяч типів водокористувачів, серед яких знаходяться об’єкти державного, 
регіонально-територіального і місцевого значень, що надзвичайно ускладнює ефективне управління 
ними.

Управління водними ресурсами починається з планування режимів ВГС, основою якого є аналіз 
водогосподарських балансів.

Основною особливістю ВГС є стохастичний характер формування природних водних ресурсів і 
визначена цим змінність у часі водоподачі, що може призвести до перебоїв у водопостачанні, а отже, і 
економічних збитків при недодачі води. Для цього необхідно оцінювати надійність водоподачі при 
певних параметрах ВГС, тобто визначати водозабезпеченість водоподачі, підвищити яку можна за 
допомогою водосховищ або інших водоакумулюючих об’єктів.

Надійність водоподачі оцінюється розрахунковою забезпеченістю по числу безперебійних років. 
За цим критерієм водокористувачі поділяються на три основні категорії  :

це ті водокористувачі, що вимагають практично безперебійного водопостачання 
(забезпеченість 95…99% за числом безперебійних років);

ті, що допускають певні відхилення від нормального водокористування (забезпеченість 
85…90%);

водоємні водокористувачі, що мають внутрішні запаси води (забезпеченість 75…80%).
При переході від 90% забезпеченості до 80% вдвічі збільшується кількість незабезпечених водою 

років.
Тому управління водними ресурсами це складний технологічний процес, що здійснюється 

шляхом організації відповідних заходів таким чином, щоб забезпечувалось оптимальне використання 
наявних ресурсів (водних, енергетичних, людських) для досягнення наміченої цілі забезпечення всіх 
споживачів з розрахунковою надійністю водою з необхідними об’ємами і якістю. Отже, управління 
це сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення певної мети  

Належну організацію управління забезпечують такі принципи  :
- ефективність роботи;
- обмеження числа підлеглих у одного керівника;
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- розподіл праці; 
- необхідність визначення функцій; 
- принцип ступінчастості управління; 
- відповідальність керівних працівників; 
- правильне співвідношення між централізацією та децентралізацією; 
- гнучкість; 
- безперервність; 
- зручність управління. 

В структурі процесу управління можна виділити п’ять етапів 18: завдання, інформація, рішення, 
виконання, оцінка, між якими існують складні зв’язки (рис. 2.2), формалізувати які у явному вигляді 
практично неможливо. 

 

 
 

Рис. 2.2. Структура процесу управління 

 

Проблема визначається як ситуація 28, у якої є два стани: існуючий і бажаний. Вирішення 
проблеми – це проведення в життя відповідних рішень для перетворення існуючого стану в бажаний. 

При вирішенні проблеми застосовують системний принцип управління, в якому виділяють 
чотири основні функції керівництва: планування, організація, управління і зв’язок. Основне завдання 
керівництва полягає в інтеграції всіх чотирьох функцій для того, щоб забезпечити ефективне 
досягнення цілей системи. 

С. Дитнер 28 виклав методологію вирішення проблем ділового світу за допомогою 
застосування системного підходу. Система – це є засіб, за допомогою якого здійснюється процес 
вирішення проблеми, а методологія – це логічно і процедурно організована послідовність операцій для 
заповнення проміжку між існуючою та бажаною ситуаціями 28. 

При вирішенні проблем слід розглядати декілька альтернатив –способів (шляхів) її вирішення 
для вибору кращого з них на основі порівняння за певними критеріями (стандартами). Кожна 
альтернатива потенційно повинна вирішувати поставлену проблему і визначатись ризиком (міра 
потенційних недоліків) та вартістю дій. 

Під прийняттям рішень розуміється особливий вид людської діяльності, спрямований на вибір 
кращої із наявних альтернатив. 

При вирішенні складних (проблемних) ситуацій можуть використовуватись окремі наукові 
методи, зв’язок яких з етапами вироблення рішень показано на рис. 2.3 8. 

На основі фактів даються оцінки ситуації і кожний експерт може мати свій погляд, а особа, що 
приймає рішення (ОПР), тобто керівник, повинен знайти в умовах конкретної ситуації найкраще 
управлінське рішення. 

Раціональна модель прийняття рішень містить у собі п’ять стадій: 
- визначення проблеми і остаточність рішення; 
- встановлення критеріїв рішення; 
- встановлення пріоритетів і обмежень критеріїв; 
- збір необхідної інформації і фактів; 
- розробка і оцінка альтернативи. 
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Рис. 2.3. Зв’язок процесу управління з науковими методами досліджень 
 

Критерієм оцінки раціонального рішення є продуктивність (ефективність), тобто досягнення цілі 
при найменших затратах (праці, фінансових, водних чи енергетичних ресурсів) 30.  

Ухвалення рішень може бути групове та індивідуальне. В складних ситуаціях групове ухвалення 
рішень краще за індивідуальне, а для простих проблем кращим є рішення однієї людини. 

Груповий підхід дозволяє розглянути більше альтернатив, але при цьому відповідальність за 
результати не завжди чітко визначена 30. 

Управління повинно бути спрямоване на забезпечення оптимальних показників. Керівник 
повинен взяти всю організаційно-розпорядницьку владу в свої руки і делегувати значну частину своїх 
повноважень досвідченим заступникам, спеціалістам своєї справи, не заважаючи дрібною опікою, 
постійним контролем, тобто керуватись принципом найменшої дії 20, але при організації виконання 
важливих завдань контроль за ходом робіт повинен залишатись за першим керівником. 

Мистецтво управління полягає у здатності керівника приймати нетрадиційні рішення в умовах 
дефіциту інформації. У його основі лежить методологія і принципи науки управління, яка спирається 
на досягнення теорії інформації, кібернетики, економіки і реагує на зміни основних концепцій 
політичного життя суспільства. Мистецтво управління увібрало в себе світові досягнення психології, 
логіки, риторики, етики, філософії, права, а також методи впливу на особу і соціум 20. 

2.2. Еколого-водогосподарський моніторинг водних  ресурсів 

2.2.1. Система еколого-водогосподарського моніторингу. Відповідно до вимог Положення про 
державний моніторинг навколишнього природного середовища 17 і Водного кодексу України (стаття 
16) 5 у Держводагенстві України з 1992 року створена система відомчого еколого-

водогосподарського моніторингу, головним завданням якого є здійснення радіологічного і 
гідрохімічного контролю якості води на водогосподарських системах комплексного призначення, 
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Рис. 2.3. Зв’язок процесу управління з науковими методами досліджень

Критерієм оцінки раціонального рішення є продуктивність (ефективність), тобто досягнення цілі 
при найменших затратах (праці, фінансових, водних чи енергетичних ресурсів)  

Ухвалення рішень може бути групове та індивідуальне. В складних ситуаціях групове ухвалення 
рішень краще за індивідуальне, а для простих проблем кращим є рішення однієї людини.

Груповий підхід дозволяє розглянути більше альтернатив, але при цьому відповідальність за 
результати не завжди чітко визначена  

Управління повинно бути спрямоване на забезпечення оптимальних показників. Керівник 
повинен взяти всю організаційно-розпорядницьку владу в свої руки і делегувати значну частину своїх 
повноважень досвідченим заступникам, спеціалістам своєї справи, не заважаючи дрібною опікою, 
постійним контролем, тобто керуватись принципом найменшої дії  , але при організації виконання 
важливих завдань контроль за ходом робіт повинен залишатись за першим керівником.

Мистецтво управління полягає у здатності керівника приймати нетрадиційні рішення в умовах 
дефіциту інформації. У його основі лежить методологія і принципи науки управління, яка спирається 
на досягнення теорії інформації, кібернетики, економіки і реагує на зміни основних концепцій 
політичного життя суспільства. Мистецтво управління увібрало в себе світові досягнення психології
логіки, риторики, етики, філософії, права, а також методи впливу на особу і соціум  

2.2. Еколого-водогосподарський моніторинг водних  ресурсів

2.2.1. Система еколого-водогосподарського моніторингу. Відповідно до вимог Положення про 
державний моніторинг навколишнього природного середовища   і Водного кодексу України (стаття 
16)   у Держводагенстві України з 1992 року створена система відомчого еколого-

водогосподарського моніторингу, головним завданням якого є здійснення радіологічного і 
гідрохімічного контролю якості води на водогосподарських системах комплексного призначення, 
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системах міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання (річок, водосховищ, каналів, 
зрошувальних систем), а також на водоймах у зонах впливу АЕС. 

У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998р. № 391 33 із загальної 
системи моніторингу довкілля на Держводагенство України покладені важливі завдання з управління і 
контролю за використанням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, а саме: 

- здійснення радіологічного і гідрохімічного моніторингу водних об’єктів комплексного 
призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання, в 
зонах впливу атомних електростанцій; 

- спостереження за станом ґрунтів у межах впливу меліоративних систем; 
- здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними; 
- облік використання поверхневих вод; 
- погодження дозволів на спеціальне водокористування; 
- виконання заходів, пов’язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, 

включаючи протипаводковий захист населених пунктів та земель; 
- розробка та участь у реалізації державних, міждержавних і регіональних програм використання 

і охорони вод та відтворення водних ресурсів; 
- здійснення спостережень за станом переформування берегів та контролю за гідрогеологічним 

станом у прибережних зонах водосховищ. 
Оперативну роботу по управлінню водними ресурсами здійснює Управління комплексного 

використання водних ресурсів Держводагенства України. 
Регіональне управління здійснюють шість басейнових управлінь водних ресурсів (БУВР): 

Дніпровське, Дністровське, Південно-Бузьке, Сіверсько-Донецьке, Кримське та Західно-Бузьке. 
Служба моніторингу Держводагенства України складається з 28 лабораторій (радіологічних і 

гідрохімічних) та регіональних управлінь та відділів комплексного використання водних ресурсів 
БУВР і 5 облводгоспів: Закарпатського, Одеського, Рівненського, Житомирського та Сумського. 

Система відомчого екологічного моніторингу (ВЕМ) Держводагенства України входить єдиним 
блоком «Водгосп» у систему екологічного моніторингу (СЕМ) України. Схему державної системи 
екологічного моніторингу України наведено на рис. 2.4. 

 

 
 

Рис. 2.4. Державна система екологічного моніторингу (СЕМ) України 

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 22), 
Водного кодексу України (ст. 16) і Постанови КМУ № 785 від 23.09.93 р. на водних об’єктах 
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проводяться спостереження за антропогенними змінами у навколишньому природному середовищі, що 

включають два основних блоки (підсистеми): 
1. Моніторинг водогосподарських систем або водогосподарський моніторинг (ВГМ) – це 

моніторинг водного навколишнього природного середовища (НПС) на предмет цілісності природного 
ресурсу, його деформацій і забруднення. Цей блок включає спостереження природно-технічних 
геосистем, що характеризують фактори техногенного впливу на середовище, технічного стану 
зрошувальних систем і водогосподарських об’єктів, стану водних ресурсів, забруднення та якості 
поверхневих, поливних, дренажно-скидних вод. В результаті цих спостережень виконується оцінка і 
оптимізація використання водних ресурсів, еколого-економічного нормування режимів 
водоспоживання, параметрів та режимів експлуатації водогосподарських об’єктів, визначаються 
пріоритети їхньої реконструкції, обґрунтовуються екологічно безпечні технології очищення та 
використання води, створення автоматизованих систем управління з розробкою відповідних 
управлінських рішень. 

2. Еколого-меліоративний моніторинг (ЕММ). Охоплює спостереженнями ті компоненти 
природно-меліоративних геосистем, що характеризують геологічне середовище як основу ландшафтів і 
агроландшафтів, еколого-меліоративний стан земель та їхню стійкість, стан забруднення ґрунтів і 
підземних вод, геоекологічні та ґрунтоутворювальні процеси на меліоративних системах. 

У результаті цих спостережень здійснюється оцінка впливу водних меліорацій на довкілля, 
екологічне нормування діючих навантажень на землі та визначення пріоритетів при їхньому 
використанні, обґрунтовуються технології екологічно безпечного зрошення, оптимізується комплекс 
природоохоронних заходів з розробкою відповідних сценаріїв підтримки управлінських рішень. 

Підсистеми еколого-меліоративного та водогосподарського моніторингу пов’язані між собою 
єдиним інформаційним забезпеченням підтримки управлінських рішень, що видно з рис. 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.5. Структура моніторингу меліорованих земель та його місце у системі державного 
моніторингу 

 

Згідно з положенням про державний моніторинг 32 Держводагенство України забезпечує 
інформацію про: 

- концентрацію радіоактивних речовин у річках, водосховищах, каналах, зрошувальних системах 
і водоймах у зонах АЕС; 

- концентрацію забруднюючих речовин у поверхневих водах у місцях їх інтенсивного 
використання для господарських потреб; 

- використання води підприємствами, установами і організаціями; 
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проводяться спостереження за антропогенними змінами у навколишньому природному середовищі, що
включають два основних блоки (підсистеми):

1. Моніторинг водогосподарських систем або водогосподарський моніторинг (ВГМ) це 
моніторинг водного навколишнього природного середовища (НПС) на предмет цілісності природного 
ресурсу, його деформацій і забруднення. Цей блок включає спостереження природно-технічних 
геосистем, що характеризують фактори техногенного впливу на середовище, технічного стану 
зрошувальних систем і водогосподарських об’єктів, стану водних ресурсів, забруднення та якості 
поверхневих, поливних, дренажно-скидних вод. В результаті цих спостережень виконується оцінка і 
оптимізація використання водних ресурсів, еколого-економічного нормування режимів 
водоспоживання, параметрів та режимів експлуатації водогосподарських об’єктів, визначаються 
пріоритети їхньої реконструкції, обґрунтовуються екологічно безпечні технології очищення та 
використання води, створення автоматизованих систем управління з розробкою відповідних 
управлінських рішень.

2. Еколого-меліоративний моніторинг (ЕММ). Охоплює спостереженнями ті компоненти 
природно-меліоративних геосистем, що характеризують геологічне середовище як основу ландшафтів і 
агроландшафтів, еколого-меліоративний стан земель та їхню стійкість, стан забруднення ґрунтів і 
підземних вод, геоекологічні та ґрунтоутворювальні процеси на меліоративних системах.

У результаті цих спостережень здійснюється оцінка впливу водних меліорацій на довкілля, 
екологічне нормування діючих навантажень на землі та визначення пріоритетів при їхньому 
використанні, обґрунтовуються технології екологічно безпечного зрошення, оптимізується комплекс 
природоохоронних заходів з розробкою відповідних сценаріїв підтримки управлінських рішень.

Підсистеми еколого-меліоративного та водогосподарського моніторингу пов’язані між собою 
єдиним інформаційним забезпеченням підтримки управлінських рішень, що видно з рис. 2.5.

Рис. 2.5. Структура моніторингу меліорованих земель та його місце у системі державного 
моніторингу

Згідно з положенням про державний моніторинг   Держводагенство України забезпечує 
інформацію про:

- концентрацію радіоактивних речовин у річках, водосховищах, каналах, зрошувальних системах 
і водоймах у зонах АЕС;

- концентрацію забруднюючих речовин у поверхневих водах у місцях їх інтенсивного 
використання для господарських потреб;

- використання води підприємствами, установами і організаціями;
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- меліоративний стан зрошувальних та осушувальних земель (глибину залягання і мінералізацію 
ґрунтових вод, ступінь засоленості та солонцюватості ґрунтів, рекомендовані заходи щодо поліпшення 
меліоративного стану); 

- підтоплення сільських населених пунктів; 
- переформування берегів і гідрогеологічний стан у прибережних зонах водосховищ. 

Структура  служби моніторингу Держводагенства України працює за басейновим принципом: 
спостереження здійснюються на 57 річках, 11 каналах, 32 меліоративних системах, 61 водосховищі, 4 
озерах – всього у 328 створах, у 175 створах – радіологічний контроль за цезієм та стронцієм. 

2.2.2. Основні завдання системи державного моніторингу вод. Державний моніторинг вод, 
який є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища 
України, здійснюється з метою забезпечення інформацією про стан вод, прогнозування його змін та 
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо використання і охорони вод та відтворення 
водних ресурсів. 

Державний моніторинг вод здійснюється за предметними напрямами кількості та якості вод 
відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою КМУ від 
20.07.1996 р. №815. 

Об’єктами державного моніторингу вод є: 
- природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки); 
- штучні водойми (водосховища, ставки), канали та інші водні об’єкти; 
- підземні води і джерела; 
- внутрішні морські води та територіальне море; 
- джерела забруднення вод, включаючи зворотні води, аварійні скидання рідких продуктів і 

відходів; 
- води поверхневого стоку із сільськогосподарських угідь, фільтрація забруднюючих речовин з 

водойм та сховищ, масовий розвиток синьо-зелених водоростей; 
- надходження шкідливих речовин з донних відкладів (вторинне забруднення). 

Державний моніторинг вод здійснюють 15: Мінприроди (Держекоінспекція та Держуправління 
водних ресурсів), Держводагенство, Мінагрополітики, Мінбуду, МНС, організації гідрометслужби, 
геологічні територіальні організації, а також організації, що входять до сфери управління цих 
міністерств і відомств. Розподіл функцій між суб’єктами державного моніторингу вод наведено в 15. 

До відання Мінприроди належить моніторинг джерел скидів стічних вод, поверхневих вод (вміст 
забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів); водних об’єктів у межах природоохоронних 
територій, наземних і морських екосистем (фонова кількість забруднюючих речовин, у тому числі 
радіонуклідів). 

До відання Держводагенства належить моніторинг річок, водосховищ, каналів, зрошувальних 
систем і водойм в місцях питних водозаборів та у межах водогосподарських систем комплексного 
призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання (вміст забруднюючих 
речовин, у тому числі радіонуклідів); водойм у зонах впливу атомних електростанцій (вміст 
радіонуклідів); поверхневих вод у прикордонних зонах і місцях їх інтенсивного використання (вміст 
забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів); підтоплення сільських населених пунктів, 
прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій). 

До відання Мінагрополітики належить моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського 
призначення (токсикологічні та радіологічні показники, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і 
важких металів). 

Міністерство надзвичайних ситуацій здійснює моніторинг поверхневих і підземних вод, водних 
екосистем і джерел скидів стічних вод на територіях зони відчуження та безумовного відселення і в 
зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також у місцях 
виникнення надзвичайних ситуацій із загрозою виникнення радіаційного забруднення вод. 

Організації гідрометслужби здійснюють моніторинг річкових, озерних, морських вод 
(гідрохімічні та гідробіологічні показники, вміст забруднюючих речовин, в тому числі радіонуклідів) 
на базовій мережі спостережень; стихійних та небезпечних гідрометеорологічних явищ (повеней, 
паводків тощо) у районах спостережних станцій. 

Геологічні територіальні організації здійснюють моніторинг підземних вод (гідрогеологічні і 
гідрохімічні показники, оцінка ресурсів).  
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МОЗ здійснює моніторинг поверхневих вод суші і питної води (хімічні, бактеріологічні 
показники); морських і підземних вод, що використовуються для питного водопостачання та 
бальнеологічного лікування (радіологічні, вірусологічні показники); мінеральних і термальних вод, 
лікувальних грязей, ропи лиманів і озер у місцях проживання і відпочинку населення. 

Мінбуд України здійснює моніторинг питної води централізованих систем водопостачання, 
стічних вод міської каналізаційної мережі та після очисних споруд (вміст забруднюючих речовин, 
обсяги споживання і надходження); процесів підтоплення міст і селищ міського типу. 

Державний моніторинг вод за призначенням поділяється на 15: 
- фоновий моніторинг, що здійснюється на водних об’єктах у місцях мінімального 

опосередненого антропогенного навантаження; 
- загальний моніторинг, що складається з моніторингу на державній мережі пунктів 

спостережень, моніторингу антропогенного впливу на водні об’єкти, моніторингу водних об’єктів у 
місцях їх використання та спеціальних видів моніторингу; 

- кризовий моніторинг, що здійснюється у зонах підвищеного ризику та впливу аварій і 
надзвичайних ситуацій.  

Спеціальні види моніторингу включають спостереження на озерах і водосховищах з метою 
охорони водних екосистем. 

Моніторинг озер і водосховищ включає моніторинг антропогенного впливу на них і 
спостереження за переформуванням берегів та гідрогеологічним режимом прибережних територій. 

Держводагенство здійснює кризовий моніторинг за рівнями забрудненості поверхневих вод у 
районах водозаборів, що знаходяться у зоні впливу аварійних забруднень, та додатково у місцях, які 
забезпечують необхідною інформацією для прогнозування поширення аварійних забруднень. 

Прогнозування стану водних об’єктів та його змін здійснюється шляхом математичного 
моделювання кількісних і якісних показників води цих об’єктів з метою розроблення рекомендацій 
щодо здійснення заходів для поліпшення їхнього стану та запобігання можливим негативним явищам і 
процесам. 

Держводагенство України разом з організаціями гідрометеорологічної  служби здійснює 
прогнозування змін якісного і кількісного стану вод та геоморфології озер і водосховищ, виявлення 
джерел забруднення цих об’єктів та розроблення рекомендацій щодо їх усунення. 

Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод 32 спостереження за станом водних 
об’єктів здійснюються відповідно до загального переліку показників, куди входять: 

- показники, які характеризують кількість водних ресурсів та їхні зміни; 
- показники якості вод і нормативів екологічної безпеки водокористування (зокрема, санітарні 

норми, рибогосподарські нормативи); 
- екологічний норматив та категорії якості води водних об’єктів, що розробляються і 

затверджуються в установленому порядку. 
Спостереження за джерелами негативного впливу на екологічний стан водних об’єктів 

здійснюються відповідно до загального переліку показників, куди входять: 
- показники використання водних ресурсів, включаючи забір води та скидання зворотної води до 

водних об’єктів; 
- показники, що використовуються під час встановлення нормативів гранично допустимого 

скидання; 
- показники стану ґрунтових вод у межах впливу полігонів захоронення твердих побутових 

відходів. 
При здійсненні державного моніторингу вод визначаються переліки пріоритетних показників 

стану водних об’єктів та показників негативного впливу, які за необхідністю коригуються 
Міжвідомчою комісією ведення державного моніторингу вод. 

Основні задачі, які вирішують моніторингові дослідження: 
1) спостереження та контроль рівня забрудненості поверхневих вод за фізичними, хімічними і 

гідробіологічними показниками; 
2) вивчення динаміки забруднюючих речовин і умов, при яких виникають різкі коливання рівня 

забрудненості; 
3) вивчення закономірностей процесів самоочищення і нагромадження забруднюючих речовин у 

донних відкладеннях; 
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МОЗ здійснює моніторинг поверхневих вод суші і питної води (хімічні, бактеріологічні 
показники); морських і підземних вод, що використовуються для питного водопостачання та 
бальнеологічного лікування (радіологічні, вірусологічні показники); мінеральних і термальних вод, 
лікувальних грязей, ропи лиманів і озер у місцях проживання і відпочинку населення.

Мінбуд України здійснює моніторинг питної води централізованих систем водопостачання, 
стічних вод міської каналізаційної мережі та після очисних споруд (вміст забруднюючих речовин, 
обсяги споживання і надходження); процесів підтоплення міст і селищ міського типу.

Державний моніторинг вод за призначенням поділяється на  :
- фоновий моніторинг, що здійснюється на водних об’єктах у місцях мінімального 

опосередненого антропогенного навантаження;
- загальний моніторинг, що складається з моніторингу на державній мережі пунктів 

спостережень, моніторингу антропогенного впливу на водні об’єкти, моніторингу водних об’єктів у 
місцях їх використання та спеціальних видів моніторингу;

- кризовий моніторинг, що здійснюється у зонах підвищеного ризику та впливу аварій і 
надзвичайних ситуацій. 

Спеціальні види моніторингу включають спостереження на озерах і водосховищах з метою 
охорони водних екосистем.

Моніторинг озер і водосховищ включає моніторинг антропогенного впливу на них і 
спостереження за переформуванням берегів та гідрогеологічним режимом прибережних територій.

Держводагенство здійснює кризовий моніторинг за рівнями забрудненості поверхневих вод у 
районах водозаборів, що знаходяться у зоні впливу аварійних забруднень, та додатково у місцях, які 
забезпечують необхідною інформацією для прогнозування поширення аварійних забруднень.

Прогнозування стану водних об’єктів та його змін здійснюється шляхом математичного 
моделювання кількісних і якісних показників води цих об’єктів з метою розроблення рекомендацій 
щодо здійснення заходів для поліпшення їхнього стану та запобігання можливим негативним явищам і 
процесам.

Держводагенство України разом з організаціями гідрометеорологічної  служби здійснює 
прогнозування змін якісного і кількісного стану вод та геоморфології озер і водосховищ, виявлення 
джерел забруднення цих об’єктів та розроблення рекомендацій щодо їх усунення.

Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод   спостереження за станом водних 
об’єктів здійснюються відповідно до загального переліку показників, куди входять:

- показники, які характеризують кількість водних ресурсів та їхні зміни;
- показники якості вод і нормативів екологічної безпеки водокористування (зокрема, санітарні 

норми, рибогосподарські нормативи);
- екологічний норматив та категорії якості води водних об’єктів, що розробляються і 

затверджуються в установленому порядку.
Спостереження за джерелами негативного впливу на екологічний стан водних об’єктів 

здійснюються відповідно до загального переліку показників, куди входять:
- показники використання водних ресурсів, включаючи забір води та скидання зворотної води до 

водних об’єктів;
- показники, що використовуються під час встановлення нормативів гранично допустимого 

скидання;
- показники стану ґрунтових вод у межах впливу полігонів захоронення твердих побутових 

відходів.
При здійсненні державного моніторингу вод визначаються переліки пріоритетних показників 

стану водних об’єктів та показників негативного впливу, які за необхідністю коригуються 
Міжвідомчою комісією ведення державного моніторингу вод.

Основні задачі, які вирішують моніторингові дослідження:
1) спостереження та контроль рівня забрудненості поверхневих вод за фізичними, хімічними і 

гідробіологічними показниками;
2) вивчення динаміки забруднюючих речовин і умов, при яких виникають різкі коливання рівня 

забрудненості;
3) вивчення закономірностей процесів самоочищення і нагромадження забруднюючих речовин у 

донних відкладеннях;
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4) вивчення наслідків виносу речовин через гирлові створи річок для складання балансу 
хімічних речовин водних об’єктів та оцінки якісного стану води. 

В результаті проведення моніторингових досліджень отримують наступні матеріали: 
1. Якісну і кількісну характеристику основних показників хімічного складу води. 
2.  Оцінку стану якості води. 
3. Динаміку зміни якості води у часі і просторі. 
4. Джерела забруднення водного об’єкта. 
5. Ступінь перевищення нормативних показників, які визначають придатність води для різних 

видів використання. 
6. Реєстрація надзвичайних ситуацій для забезпечення оперативного реагування відповідних 

державних органів. 
7. Створення банку даних для подальшої оцінки і прогнозування радіологічної та еколого-

гідрохімічної ситуації. 
8. Рекомендації щодо поліпшення і стабілізації екологічного стану водного об’єкта для 

оптимізації його комплексного використання та удосконалення мережі спостережень контролю якості 
води. 

2.3. Еколого-економічне оцінювання антропогенного навантаження на 
басейни річок України 

2.3.1. Водогосподарсько-екологічний стан в басейнах основних річок України. Україна 
належить до найменш забезпечених власними водними ресурсами європейських держав. Дефіцитними 
є більшість природних водних джерел, а водні ресурси України стають лімітуючим фактором у 

розвитку і розміщенні продуктивних сил 9. Об’єми водокористування в басейнах річок практично 
досягли верхньої межі, існує суперечність між попитом на воду та можливостями його задоволення як 
за кількістю, так і за якістю (особливо для питних потреб). Через надмірне антропогенне навантаження, 
яке посилилось наслідками Чорнобильської катастрофи, порушення умов формування стоку річок і 
природної рівноваги, що привело до зниження якості водних ресурсів, загрозливий екологічний стан 
склався майже у всіх річкових басейнах України,  а особливо у басейні Дніпра – основного джерела 
водозабезпечення країни 9. 

Більш як 70% водопостачання держави забезпечується за рахунок поверхневого стоку басейну 
Дніпра. 

Водогосподарський комплекс басейну Дніпра протягом кількох десятиліть розвивався у напрямі 
зростання водокористування та рівня зарегульованості стоку без урахування економічних та 
екологічних наслідків для України. В басейні Дніпра сконцентрована найбільша кількість промислових 
підприємств, найбільші енергетичні об’єкти та масиви зрошуваних земель. 

Не дивлячись на те, що забір води з Дніпра і річок його басейну останнім часом значно 
зменшився, якість дніпровської води не покращилась через втрату відновлювальної здатності та 
зниження ефективності роботи очисних споруд. Так, у 2003 р. було забрано з Дніпра 9474 млн м3

 води, 
використано 7236 млн м3, скинуто 5318 млн м3

 і безповоротно спожито 4156 млн м3. Дніпро забезпечує 
водою споживачів не лише в межах свого басейну, але й є головним джерелом водопостачання 
промислових центрів півдня і південного сходу України. Каналами Дніпро-Донбас, Північно-

Кримським, Каховським щороку за межі басейну перекидається 5…6 млрд м3
 води. Водозабезпечення 

Донбасу, Харкова, Кривбасу, Криму вирішується за рахунок подачі дніпровської води. 
В цілому Дніпро забезпечує водою 2/3 території країни, у тому числі понад 30 млн людей, 50 

великих міст і промислових центрів, понад 10 тис. підприємств, 2,2 тис. сільських і понад 1 тис. 
комунальних господарств, 50 великих зрошувальних систем і три атомні електростанції. Великий 
внесок у забруднення природних вод басейну Дніпра вносять промислові підприємства (чорної і 
кольорової металургії, хімічної, нафтохімічної, газової, вугільної, целюлозно-паперової галузей 
промисловості), сільське та комунальне господарства. Слід виділити особливо проблему радіаційної 
небезпеки, пов’язану з Чорнобильською катастрофою. Серйозною проблемою є погіршення якості 
води, пов’язане із скидом антропогенних забруднюючих речовин у поверхневі водойми 
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Екологічна ситуація в басейні Дніпра пов’язана з процесами ерозії грунтів через високий рівень 
розораності земель (до 70% площі басейну) та низьку лісистість (удвічі меншу за оптимальну). 

Продукти ерозії грунтів виносяться поверхневим стоком і забруднюють річки та водойми. Площі 
підтоплених земель сягають 200 тис. га, у зонах впливу водосховищ підтоплено більше 100 міст і 
селищ. З цим пов’язані такі негативні явища: деградація земель, рослинного і тваринного світу, 
замулення, заболочування, евтрофікація водойм. 

Забруднення води, а також водозбірних ландшафтів хімічними сполуками призвело до зміни в 
багатьох річках басейну природної рівноваги, ускладнило проблему отримання якісної питної води 
через недосконалі технології водоочищення в умовах підвищення антропогенного і радіаційного 
навантаження на довкілля. Значна частина басейну Дніпра та водосховища каскаду забруднені 
радіонуклідами. В басейні Дніпра дуже забруднені поверхневі і підземні води, грунти. Рівень цього 
забруднення досяг величин, за яких очищення їх при наявних технологіях і очисних спорудах  стає 
неможливим. Дані моніторингових досліджень якості води у місцях питних водозаборів свідчать про 
те, що 70% відібраних проб за одним або декількома показниками не відповідає вимогам санітарних 
норм і правил для водойм, які використовуються для питного водопостачання. 

Водогосподарський комплекс України на протязі багатьох десятиліть розвивався без урахування 
природоохоронних вимог та екологічних наслідків. 

Цей комплекс за структурою, технологіями і рівнем водокористування характеризується як 
брудо-, водомісткий, екологічно небезпечний, що призвело до його протиріччя з відновлювальними 
можливостями природних водних систем і якісними запитами на соціальну сферу водозабезпечення. 

Самовідновлювальної здатності водноресурсних джерел України вже недостатньо для подолання 
негативних впливів і відтворення порушеної екологічної рівноваги. У водні об’єкти щороку скидається 
велика кількість відпрацьованих забруднених вод промисловості, комунального і сільського 
господарства. Так у 2003 році 29 у водні об’єкти скинуто 9,1 млрд м3

 стічних вод, у тому числі 2,9 
млрд м3

 забруднених, 4,2 млрд м3
 нормативно-чистих без очистки. 

Особливо тривожним є той факт, що в останні роки зростають не тільки рівні забруднення скидів 
стічних вод, а й обсяги стічних вод, які взагалі не очищаються. Для порівняння, якщо в 1990 році скид 
неочищених стічних вод становив 470 млн м3, то в 2003 році уже 804 млн м3, або майже в 1,7 рази 
більше і це в умовах майже такого ж скорочення водоспоживання. За даними Держводагенства України 
разом із забрудненими водами у водойми України у 2003 році надійшло 819 т нафтопродуктів, 1085 
тис. т сульфатів, 835 тис. т хлоридів, 11  тис. т азоту амонійного, 67 тис. т нітратів, 1513 т заліза, 27 т 
міді, 42 т цинку, 16 т нікелю, 11 т хрому та інші речовини. 

В останнє десятиріччя внаслідок старіння і спрацювання устаткування водоочисних споруд, їх 
значної енергоємності і технологічної відсталості та зниження ефективності роботи зростає екологічна 
небезпека масових технологічних і екологічних аварій і катастроф на водних об’єктах. 

Надзвичайне техногенне навантаження на водні ресурси країни призвело до того, що всі 
поверхневі і пов’язані з ними підземні води забруднені із значним перевищенням гранично допустимих 
концентрацій (ГДК). 

Сучасна інтенсивність водокористування досягла рівнів, які значно перевищують екологічний 
потенціал водних джерел щодо їх самовідновлення і асимілюючої здатності. Загальний об’єм 
водозабору майже досягає величини ресурсів прісних вод, що формуються на території України в 
розрахунковий маловодний рік. 

У 2003 році для потреб водопостачання і галузей економіки забрано 15 млрд м3
 води, з них 63% – 

у басейні Дніпра, біля 12% – у басейні Сіверського Дінця, 5% – у басейні Дністра, 2% – у басейні 
Південного Бугу і 3% – у басейні Дунаю. 

У загальному обсязі водозабір з поверхневих водних джерел становив 11,6 млрд м3, підземних 
джерел – 2,6 млрд м3, безпосередньо з морів – 0,9 млрд м3

 29. 
Порівняно з 1990 роком забір води в 2003 р. зменшився на 58%, а об’єм використаної води – на 

66%. Це зумовлено значним скороченням в останні роки водоспоживання у промисловості (на 63%) та 
при зрошенні (на 82%). 

В зв’язку з тим, що темпи падіння об’ємів використаної води є вищими порівняно з темпами 
зниження загального водозабору, можна зробити висновок про значне зростання в структурі 
водоспоживання втрат води при транспортуванні. 
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Екологічна ситуація в басейні Дніпра пов’язана з процесами ерозії грунтів через високий рівень 
розораності земель (до 70% площі басейну) та низьку лісистість (удвічі меншу за оптимальну).

Продукти ерозії грунтів виносяться поверхневим стоком і забруднюють річки та водойми. Площі 
підтоплених земель сягають 200 тис. га, у зонах впливу водосховищ підтоплено більше 100 міст і 
селищ. З цим пов’язані такі негативні явища: деградація земель, рослинного і тваринного світу, 
замулення, заболочування, евтрофікація водойм.

Забруднення води, а також водозбірних ландшафтів хімічними сполуками призвело до зміни в 
багатьох річках басейну природної рівноваги, ускладнило проблему отримання якісної питної води 
через недосконалі технології водоочищення в умовах підвищення антропогенного і радіаційного 
навантаження на довкілля. Значна частина басейну Дніпра та водосховища каскаду забруднені 
радіонуклідами. В басейні Дніпра дуже забруднені поверхневі і підземні води, грунти. Рівень цього 
забруднення досяг величин, за яких очищення їх при наявних технологіях і очисних спорудах  стає 
неможливим. Дані моніторингових досліджень якості води у місцях питних водозаборів свідчать про 
те, що 70% відібраних проб за одним або декількома показниками не відповідає вимогам санітарних 
норм і правил для водойм, які використовуються для питного водопостачання.

Водогосподарський комплекс України на протязі багатьох десятиліть розвивався без урахування 
природоохоронних вимог та екологічних наслідків.

Цей комплекс за структурою, технологіями і рівнем водокористування характеризується як 
брудо-, водомісткий, екологічно небезпечний, що призвело до його протиріччя з відновлювальними 
можливостями природних водних систем і якісними запитами на соціальну сферу водозабезпечення.

Самовідновлювальної здатності водноресурсних джерел України вже недостатньо для подолання 
негативних впливів і відтворення порушеної екологічної рівноваги. У водні об’єкти щороку скидається 
велика кількість відпрацьованих забруднених вод промисловості, комунального і сільського 
господарства. Так у 2003 році   у водні об’єкти скинуто 9,1 млрд м стічних вод, у тому числі 2,9 
млрд м забруднених, 4,2 млрд м нормативно-чистих без очистки.

Особливо тривожним є той факт, що в останні роки зростають не тільки рівні забруднення скидів 
стічних вод, а й обсяги стічних вод, які взагалі не очищаються. Для порівняння, якщо в 1990 році скид 
неочищених стічних вод становив 470 млн м , то в 2003 році уже 804 млн м , або майже в 1,7 рази 
більше і це в умовах майже такого ж скорочення водоспоживання. За даними Держводагенства України 
разом із забрудненими водами у водойми України у 2003 році надійшло 819 т нафтопродуктів, 1085 
тис. т сульфатів, 835 тис. т хлоридів, 11  тис. т азоту амонійного, 67 тис. т нітратів, 1513 т заліза, 27 т 
міді, 42 т цинку, 16 т нікелю, 11 т хрому та інші речовини.

В останнє десятиріччя внаслідок старіння і спрацювання устаткування водоочисних споруд, їх 
значної енергоємності і технологічної відсталості та зниження ефективності роботи зростає екологічна 
небезпека масових технологічних і екологічних аварій і катастроф на водних об’єктах.

Надзвичайне техногенне навантаження на водні ресурси країни призвело до того, що всі 
поверхневі і пов’язані з ними підземні води забруднені із значним перевищенням гранично допустимих 
концентрацій (ГДК).

Сучасна інтенсивність водокористування досягла рівнів, які значно перевищують екологічний 
потенціал водних джерел щодо їх самовідновлення і асимілюючої здатності. Загальний об’єм 
водозабору майже досягає величини ресурсів прісних вод, що формуються на території України в 
розрахунковий маловодний рік.

У 2003 році для потреб водопостачання і галузей економіки забрано 15 млрд м води, з них 63% 
у басейні Дніпра, біля 12% у басейні Сіверського Дінця, 5% у басейні Дністра, 2% у басейні 
Південного Бугу і 3% у басейні Дунаю.

У загальному обсязі водозабір з поверхневих водних джерел становив 11,6 млрд м , підземних 
джерел 2,6 млрд м , безпосередньо з морів 0,9 млрд м  

Порівняно з 1990 роком забір води в 2003 р. зменшився на 58%, а об’єм використаної води на 
66%. Це зумовлено значним скороченням в останні роки водоспоживання у промисловості (на 63%) та 
при зрошенні (на 82%).

В зв’язку з тим, що темпи падіння об’ємів використаної води є вищими порівняно з темпами 
зниження загального водозабору, можна зробити висновок про значне зростання в структурі 
водоспоживання втрат води при транспортуванні.
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У порівнянні з 1990 р., коли при загальному водозаборі 29,3 млрд м3
 втрати води при 

транспортуванні становили 9,75% від забору, в 2003 р. при зменшенні водозабору до 15 млрд м3, втрати 
води практично залишились на рівні 1990 р., що складало вже 15% від забору з прісних водних джерел. 
Безповоротні втрати води в державі з урахуванням фактичного безповоротного водоспоживання 
галузями економіки складають 35,2 млрд м3, а розрахунковий місцевий стік маловодного року 95% 
забезпеченості в Україні становить 32,4 млрд м3. Це свідчить про те, що в маловодні роки Україна не 
повністю забезпечена водними ресурсами. Аналіз якості водних ресурсів в останні роки свідчить про 
те, що незважаючи на істотне скорочення водоспоживання, вона погіршується. Особливо складна 
екологічна ситуація спостерігається в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, річок  Приазов’я, деяких 
приток Дністра, Південного і Західного Бугу, північно-західної частини Чорного моря. 

Головними забруднювачами водних ресурсів є комунальне та сільське господарство, хімічна, 
металургійна і гірничодобувна промисловість. Майже 50% загального забруднення в промисловості 
припадає на металургію. 

Слід зазначити, що за останні роки істотно збільшився об’єм скидів забруднених вод без 
очищення – в 1,7…2,1 рази. Питома вага нормативно очищених вод складала лише 35…45% від 
загального об’єму стічних вод, що надходять на очисні споруди. Важливим показником для оцінки 
екологічного стану річок є дані про скиди забруднених стічних вод у басейни основних річок України 
29, які за 2003 рік склали: Дніпро – 2261 млн м3, Сіверський Донець – 735 млн м3, Дністер –191 млн 
м3, Південний Буг – 149 млн м3

. 

Кризовим є стан водних джерел у маловодні роки, коли більшість річок (малих і середніх) 
практично перетворюються в колектори стічних вод, а їх очищення потребує набагато більших коштів, 
ніж на заходи з попередження забруднення. 

Збільшення скидання забруднених стічних вод без очистки спостерігається в басейні Дніпра (на 
72,3%), річках Криму (на 50%) та басейну Південного Бугу (на 21%). Дещо зменшився скид таких вод в 
басейнах Сіверського Дінця (на 22%) і Дунаю (на 30%). 

На якість води негативно впливають також несприятливі співвідношення між розораністю 
земель, лісистістю та об’ємами забору води в басейні Дніпра. Розораність в басейні становить 80% при 
нормі 40%, лісистість –14% при нормі 30%, забір води 50…60% при нормі 30…35%. 

Господарська діяльність у басейнах річок значно впливає на їхні екосистеми, зокрема, на 
земельні ресурси, внаслідок  чого флора, фауна і ландшафти зазнають певних змін. 

Найбільшого техногенного навантаження  зазнають орні землі, а також землі, зайняті під 
промислові підприємства, дороги, нафтопроводи. На більшості водозборів спостерігається розвиток 
ерозійних процесів, що зумовлює винесення гумусу, сполук азоту і різке зниження родючості землі. 

Результати розрахунків і оцінка стану використання земельних ресурсів на водозаборах малих 
річок, за даними проф. Яцика А.В. 40, свідчить про те, що «добрі» та «близькі до норми» оцінки 
одержали лише 7% басейнів, «задовільні» – 24%, «незадовільні» – 69%. Майже всі басейни річок Степу 
одержали оцінку нижче «задовільних». 

На стан використання земельних ресурсів у різних регіонах впливають різні показники: 
лісистість, розораність, еродованість, урбанізація. Найбільш еродовані землі з оцінкою «незадовільно» 
знаходяться у Степу, де розораність земель складає 85%. Слід зазначити, що оцінку екологічного стану 
басейнів малих річок, де проводились дослідження 41, 40 визначали для 62 басейнів в різних 
регіонах. 

Оцінка стану використання водних ресурсів цих басейнів річок показала, що стан майже 
половини з них (48%) оцінено як «катастрофічний». В таких регіонах, як Правобережний та 
посушливий Степ, Степовий та Гірський Крим, усі річки мають таку оцінку. Оцінку «добре» за 
використання водних ресурсів отримали більшість річок Карпат. 

Усі малі річки України створюють передумови зональної закономірності формування ресурсів 
стоку і якості води великих річок. Аналіз якості води малих річок за хімічними показниками і ступенем 
бактеріологічного забруднення свідчить про те, що у 61% річок, досліджених УНДІВЕП, воду 
класифікують як «дуже брудну» і лише 3% мають воду задовільної чистоти 40. Майже всі річки 
Правобережного і Посушливого Степу мають дуже забруднену воду (VI клас). Оцінка якості води 
показала, що дев’ять з десяти річок Лісостепу більше забруднені бактеріями, а в Степу – дві з трьох-

чотирьох. 
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Хімічне забруднення відбувається при відведенні у річку стічних вод промислових підприємств, 
міст, тваринницьких комплексів, а також за рахунок хімізації сільського господарства, застосування 
мінеральних добрив та пестицидів. 

Поверхневий стік змиває у річки з внесених на поля мінеральних добрив 40…70% калію, до 40% 
кальцію, 20…30% фосфору і майже всю аміачну селітру 40. 

Скидні води з осушуваних земель, крім цього, містять органічні кислоти, залізо, марганець та 
інші елементи. Дренажні і колекторні води зрошуваних земель містять значну кількість сполук азоту, 
калію, фосфору та отрутохімікати. 

Найпоширенішими забруднювачами малих річок є нітрати, азот амонійний, нафтопродукти, 
органічні речовини, феноли. Ці показники перевищують гранично допустимі концентрації (ПДК) для 
різних забруднюючих речовин в 3…15 разів. Індекс забрудненості води (ІЗВ) найвищий у річках 
Донбасу і Криворіжжя, де вода «дуже брудна» (ІЗВ = 6…10). 

Що стосується радіоактивного забруднення малих річок, то більшість з них мають незначне 
забруднення або зовсім не забруднені радіонуклідами, за винятком басейнів деяких річок в зоні впливу 
Чорнобильської АЕС. 

У басейнах більшості річок Полісся щільність радіаційного забруднення становить 5 Кі/км2. Це 
характерно і для деяких басейнів річок Лісостепової зони. 

Таким чином, за комплексом показників екологічний стан басейнів малих річок оцінено 40 для 
10% річок як задовільний, 40% – як поганий, 31% – як дуже поганий та 18% – як катастрофічний 41, 

40, тобто для 89% річок екологічний стан басейнів оцінено як поганий, дуже поганий і 
катастрофічний. 

За даними Інституту географії НАН України 21, якість води за інтегрованим екологічним 
індексом (при індексі більше 12 вода «поганої» якості) для території України характеризується 
наступним: найбільш забруднена вода в Донбасі, степовій зоні Придніпров’я, в Приазов’ї (індекс 
Донецька – 45,3, Дніпропетровська – 16,7, Запоріжжя – 12,4; Маріуполя – 31,0). 

Щодо використання водних ресурсів річок, то для 20% показники досягли критичних меж, а для 
інших 20% – катастрофічних. Лише 12% території України щодо екологічних вимог перебувають у 
задовільному стані 19. 

В особливо важкому екологічному стані перебуває весь басейн Дніпра (60% водних ресурсів, 291 
тис. км2

 – 48,3% території). 
Для вирішення проблеми Дніпра розроблена в 1997 р. «Національна програма екологічного 

оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води» основною метою якої є «відновлення і 
забезпечення сталого функціонування екосистеми Дніпра, якісного водопостачання, екологічно 
безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від 
забруднення та виснаження». За даними Програми будівництво дніпровських водосховищ порушило 
екологічну рівновагу і докорінно змінило умови водообміну (водообмін уповільнився в 14…30 разів 
порівняно з природними умовами). 

Розв’язанню проблем питного водопостачання та поліпшення екологічного стану водних джерел 
значна увага приділена у Законі України «Про загальнодержавну програму розвитку водного 
господарства України» (2002 р.). Але в зв’язку з недостатнім фінансуванням ситуація з виконанням 
Програми по Дніпру досить складна, тобто вишукати в бюджеті кошти на виконання заходів Програми 
в повному обсязі поки що не вдається. Незважаючи на фінансові труднощі, в останні роки вдалося 
значною мірою поліпшити стан захисних споруд та прибережних смуг дніпровських водосховищ. 

Аналіз екологічного стану в басейнах основних річок України свідчить про наступне.  
У басейні Дніпра дуже забруднені грунти, поверхневі і підземні води. Триває підтоплення земель 

і населених пунктів в зоні впливу водосховищ, яке спостерігається на площі 200 тис. га, у більш як 100 
містах та селищах міського типу. 

Води басейну Сіверського Дінця забруднені нафтопродуктами, важкими металами, органічними 
речовинами, що надходять з промислових та комунальних підприємств Донецької і Луганської 
областей. Найбільш незадовільний екологічний стан склався в промислових районах Донбасу. 
Гідрохімічний режим річок Приазов’я, який формується під впливом стоків Донбасу, характеризується 
високою мінералізацією води, забрудненням її сполуками азоту, нафтопродуктами, фенолами, солями 
металів. 
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Хімічне забруднення відбувається при відведенні у річку стічних вод промислових підприємств, 
міст, тваринницьких комплексів, а також за рахунок хімізації сільського господарства, застосування 
мінеральних добрив та пестицидів.

Поверхневий стік змиває у річки з внесених на поля мінеральних добрив 40…70% калію, до 40% 
кальцію, 20…30% фосфору і майже всю аміачну селітру  

Скидні води з осушуваних земель, крім цього, містять органічні кислоти, залізо, марганець та 
інші елементи. Дренажні і колекторні води зрошуваних земель містять значну кількість сполук азоту, 
калію, фосфору та отрутохімікати.

Найпоширенішими забруднювачами малих річок є нітрати, азот амонійний, нафтопродукти, 
органічні речовини, феноли. Ці показники перевищують гранично допустимі концентрації (ПДК) для 
різних забруднюючих речовин в 3…15 разів. Індекс забрудненості води (ІЗВ) найвищий у річках 
Донбасу і Криворіжжя, де вода «дуже брудна» (ІЗВ = 6…10).

Що стосується радіоактивного забруднення малих річок, то більшість з них мають незначне 
забруднення або зовсім не забруднені радіонуклідами, за винятком басейнів деяких річок в зоні впливу 
Чорнобильської АЕС.

У басейнах більшості річок Полісся щільність радіаційного забруднення становить 5 Кі/км . Це 
характерно і для деяких басейнів річок Лісостепової зони.

Таким чином, за комплексом показників екологічний стан басейнів малих річок оцінено   для 
10% річок як задовільний, 40% як поганий, 31% як дуже поганий та 18% як катастрофічний 
, тобто для 89% річок екологічний стан басейнів оцінено як поганий, дуже поганий і 

катастрофічний.
За даними Інституту географії НАН України  , якість води за інтегрованим екологічним 

індексом (при індексі більше 12 вода «поганої» якості) для території України характеризується 
наступним: найбільш забруднена вода в Донбасі, степовій зоні Придніпров’я, в Приазов’ї (індекс 
Донецька 45,3, Дніпропетровська 16,7, Запоріжжя 12,4; Маріуполя ,0)

Щодо використання водних ресурсів річок, то для 20% показники досягли критичних меж, а для 
інших 20% катастрофічних. Лише 12% території України щодо екологічних вимог перебувають у 
задовільному стані  

В особливо важкому екологічному стані перебуває весь басейн Дніпра (60% водних ресурсів, 291 
тис. км 48,3% території).

Для вирішення проблеми Дніпра розроблена в 1997 р. «Національна програма екологічного 
оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води» основною метою якої є «відновлення і 
забезпечення сталого функціонування екосистеми Дніпра, якісного водопостачання, екологічно 
безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від 
забруднення та виснаження». За даними Програми будівництво дніпровських водосховищ порушило 
екологічну рівновагу і докорінно змінило умови водообміну (водообмін уповільнився в 14…30 разів 
порівняно з природними умовами).

Розв’язанню проблем питного водопостачання та поліпшення екологічного стану водних джерел 
значна увага приділена у Законі України «Про загальнодержавну програму розвитку водного 
господарства України» (2002 р.). Але в зв’язку з недостатнім фінансуванням ситуація з виконанням 
Програми по Дніпру досить складна, тобто вишукати в бюджеті кошти на виконання заходів Програми 
в повному обсязі поки що не вдається. Незважаючи на фінансові труднощі, в останні роки вдалося 
значною мірою поліпшити стан захисних споруд та прибережних смуг дніпровських водосховищ.

Аналіз екологічного стану в басейнах основних річок України свідчить про наступне. 
У басейні Дніпра дуже забруднені грунти, поверхневі і підземні води. Триває підтоплення земель 

і населених пунктів в зоні впливу водосховищ, яке спостерігається на площі 200 тис. га, у більш як 100 
містах та селищах міського типу.

Води басейну Сіверського Дінця забруднені нафтопродуктами, важкими металами, органічними 
речовинами, що надходять з промислових та комунальних підприємств Донецької і Луганської 
областей. Найбільш незадовільний екологічний стан склався в промислових районах Донбасу. 
Гідрохімічний режим річок Приазов’я, який формується під впливом стоків Донбасу, характеризується 
високою мінералізацією води, забрудненням її сполуками азоту, нафтопродуктами, фенолами, солями 
металів.
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Екологічний стан річок басейну Південного Бугу обумовлений впливом забруднених стічних вод 
промислових підприємств. Це такі забруднювачі, як СПАР, нафтопродукти, розчинені солі, хлориди, 
жири, масла 10. 

Основними забруднювачами басейну річок Дністра є підприємства нафтохімічної 
нафтовидобувної промисловості, комунального господарства, які розміщені на основних притоках 
Дністра. (річки Тисмениця, Нічлава, Серет, Бистриця, Свіча). 

У пониззі Дністра якість води часто не відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормативам за 
бактеріальними показниками. Існуючий стан та режим експлуатації очисних споруд населених пунктів 
з обох берегів Дністра не може гарантувати безпеку використання річкової води для водопостачання. 

Сталого характеру набула тенденція зниження ефективності роботи очисних споруд, яка 
зумовлена зношеністю устаткування, його низьким технологічним рівнем, значною енергозалежністю. 
Пропускна здатність очисних споруд в 1,3…1,5 рази перевищує обсяги стічних вод, що потребують 
очищення 10. 

Проблема загострюється тим, що існуючі технології очищення питної води передбачають 
використання хлору, який вступаючи в реакції з органічними речовинами, утворює токсичні 
канцерогенні хлорорганічні сполуки, що мають акумулятивну дію, і небезпечні для здоров’я людей. 
Екологічний стан джерел водопостачання, особливо сільських населених пунктів, можна визнати 

незадовільним. Каналізаційні мережі і споруди для очищення стічних вод побудовані тільки у 900 
селах з 28,5 тис. і належним чином не працюють. 

Соціальне і екологічне становище могло б покращитись за рахунок будівництва групових 
водопроводів, яке через економічні негаразди в країні виконується в недостатніх обсягах. 

На основі аналізу екологічного стану та гідрохімічного складу води басейнів основних річок 
України можна зробити наступні висновки: 

1. Техногенне навантаження на водні екосистеми досягло критичної межі внаслідок 
екстенсивного способу господарювання, що призвело до значного зменшення еколого-санітарних 
витрат та виснаження водноресурсного потенціалу. 

2. Стала тенденція до постійного забруднення поверхневих вод спостерігається внаслідок 
скидання неочищених або недостатньо очищених стічних вод у водойми, відведення стоків від 
населених пунктів та сільгоспугідь, незадовільного технічного стану і рівня експлуатації 
водогосподарських систем та очисних споруд. 

3. Погіршення якості поверхневих вод, а особливо питної води відбулося внаслідок 
незадовільного екологічного стану водних джерел в басейнах, застосування недосконалих застарілих 
технологій водопідготовки в існуючих системах водопостачання. 

4. Основними забруднювачами води басейну Дніпра є біогенні елементи (органічні і азотні 
сполуки, залізо) та відмічається поступове збільшення мінералізації води, вмісту амонійного азоту, 
нітратів, фосфатів, важких металів, що свідчить про підвищення антропогенного навантаження на 
водні об’єкти, неефективну роботу очисних споруд міст і промислових підприємств та збільшення 
скидів неочищених або недостатньо очищених стічних вод. Проте різких зламів у погіршенні 
екологічного стану Дніпровського басейну за останні п’ять років не спостерігається. 

5. Найбільші біогенні забруднення та вміст радіонуклідів (особливо у донних відкладах) 
залишаються у Київському водосховищі. В цілому ж концентрація важких металів у поверхневих водах 
Дніпра, за деяким винятком, не перевищувала нормативів, тобто радіологічний стан поверхневих вод 
не зазнав суттєвих змін останнім часом. Вміст радіонукліду цезію-137 у водах північної частини 
басейну, включаючи р. Прип’ять, у 2003 році становив 0,004…0,02 Бк/дм3

 при нормативі 2 Бк/дм3, а 
вміст стронцію-90 – 0,007…0,04 Бк/дм3. Найвища радіоактивність води (за межами 30-км зони) по 
стронцію-90 та цезію-137 у Київському водосховищі і складає відповідно 2,25 пКu/дм3

 та 2,29 пКu/дм3
 

(нижче від встановлених нормативів).  
6. Кризова водогосподарська і екологічна ситуація в басейні основних річок України зумовлена 

характером ведення господарства та скиданням у водні об’єкти значної кількості забруднених вод 
промисловості, сільського та комунального господарства. Особливо шкідливими є поверхнево-активні 
речовини (СПАР), пестициди, біогенні речовини, важкі метали, нафтопродукти, феноли. 

7. Великий вплив на екологічний стан річок, у тому числі і на обсяги паводків, мають негативні 
зміни на водозбірних площах малих річок, пов’язані з процесами ерозії грунтів та низькою лісистістю 
територій (знищенням лісових насаджень). 
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8. Негативно впливає на вирішення екологічних водних проблем відсутність дійового 
економічного механізму водокористування і реалізації природо-охоронних заходів, недосконалість 
існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недостатньої 
нормативно-правової бази, відсутності автоматизованої системи моніторингу екологічного стану 
водних об’єктів, якості питної води та стічних вод у системах водопостачання і водовідведення, 
ефективного природоохоронного контролю за використанням водних ресурсів України. 

2.3.2. Нормування антропогенного навантаження на водозбори річок та основні принципи 
екологічного нормування. Нормування антропогенного навантаження на водозбір річки має 
грунтуватися на екологічному нормативі, що характеризує міру або ступінь максимально допустимого 
втручання людини в екосистему 36, який забезпечує збереження її структури та динамічних 
властивостей. 

При цьому забезпечується збереження екосистеми певної структури і з потрібними динамічними 
якостями. 

Нормування антропогенного навантаження повинно враховувати екологічний критерій – ознаки, 
за якими оцінюють чи визначають екологічні системи, процеси і явища. Екологічний критерій може 
бути природозахисним (збереження цілісності екосистеми), антропоекологічним (вплив на людину) та 
господарським (вплив на всю систему суспільство – природа). 

В природокористуванні необхідно враховувати всі три типи критеріїв. Крім того, слід 
враховувати також фактори невизначеності, ризику та принцип неповноти інформації. Екологічний 
норматив і екологічний критерій – це системна величина, яка не завжди адекватно пов’язана з іншими 
величинами 40. 

Стратегічною метою екологічного нормування повинно бути розробка критеріїв і регламентів, 
що обмежують вплив господарської діяльності на довкілля і відповідають вимогам утворення 
динамічно стійких систем. 

Перелік показників, які необхідно нормувати, має відображати басейновий підхід, де вплив 
господарської діяльності на довкілля оцінюється через використання природних ресурсів і вплив на 
природні складові ландшафту. 

Питання з екологічного нормування на сьогодні висвітлено в літературі менше, ніж питання 
оцінки та нормування якості води 14, 26, 22, 41, 40. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно розвивати теорію і практику антропогенного впливу, 
екологічного стану природних систем різного рівня для того, щоб поступово привести всі форми 
господарської діяльності у відповідність до наших уявлень про неосферу 40. 

Основні принципи системи екологічного формування 40: 
- принцип мети – пріоритет довгострокових результатів для суспільства і природи перед 

економічними  інтересами окремих природокористувачів.; 
- принцип випередження – дослідження для розробки нормативів повинні здійснюватися до початку 

заходу, впливу, які плануються; 
- принцип порога – визначення критичних порогових впливів господарської діяльності,  

неперевищення яких гарантує екологічну безпеку та взаємодію суспільних і екологічних систем; 
- принцип саморегулювання – урахування у господарській діяльності як позитивних, так і 

негативних зворотних зв’язків, дотримання балансу позитивних і негативних екологічних ефектів у 
системах стимулювання соціально-економічного розвитку; 

- принцип «більше не краще» – перехід на шлях інтенсифікації техніко-економічного розвитку за 
рахунок максимального якісного вдосконалення за мінімального кількісного росту; 

- принцип «джіу-джітсу» – максимальне використання внутрішньосистемних сил, які можуть діяти 
в потрібному для людини напрямі і компенсувати негативний антропогенний вплив; 

- принцип зменшення ризику – розвиток такого матеріального споживання, за якого зменшується 
антропогенне навантаження на одиницю площі природно-територіального комплексу і одиницю 
виробленої продукції. 

Завдання екологічного нормування полягають у наступному 40: 
- визначення величин природоохоронних нормативів антропогенного навантаження; 
- розрахунок нормативних показників, які використовують при екологічному нормуванні всіх видів 

господарської діяльності; 
- регламентація екологічного стану екосистем, що забезпечують відтворення природних ресурсів. 
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 Негативно впливає на вирішення екологічних водних проблем відсутність дійового 
економічного механізму водокористування і реалізації природо-охоронних заходів, недосконалість 
існуючої системи управління охороною та використанням водних ресурсів внаслідок недостатньої 
нормативно-правової бази, відсутності автоматизованої системи моніторингу екологічного стану 
водних об’єктів, якості питної води та стічних вод у системах водопостачання і водовідведення, 
ефективного природоохоронного контролю за використанням водних ресурсів України.

2.3.2. Нормування антропогенного навантаження на водозбори річок та основні принципи 
екологічного нормування. Нормування антропогенного навантаження на водозбір річки має 
грунтуватися на екологічному нормативі, що характеризує міру або ступінь максимально допустимого 
втручання людини в екосистему  , який забезпечує збереження її структури та динамічних 
властивостей.

При цьому забезпечується збереження екосистеми певної структури і з потрібними динамічними 
якостями.

Нормування антропогенного навантаження повинно враховувати екологічний критерій ознаки, 
за якими оцінюють чи визначають екологічні системи, процеси і явища. Екологічний критерій може 
бути природозахисним (збереження цілісності екосистеми), антропоекологічним (вплив на людину) та 
господарським (вплив на всю систему суспільство природа).

В природокористуванні необхідно враховувати всі три типи критеріїв. Крім того, слід 
враховувати також фактори невизначеності, ризику та принцип неповноти інформації. Екологічний 
норматив і екологічний критерій це системна величина, яка не завжди адекватно пов’язана з іншими 
величинами  

Стратегічною метою екологічного нормування повинно бути розробка критеріїв і регламентів, 
що обмежують вплив господарської діяльності на довкілля і відповідають вимогам утворення 
динамічно стійких систем.

Перелік показників, які необхідно нормувати, має відображати басейновий підхід, де вплив 
господарської діяльності на довкілля оцінюється через використання природних ресурсів і вплив на 
природні складові ландшафту

Питання з екологічного нормування на сьогодні висвітлено в літературі менше, ніж питання 
оцінки та нормування якості води  

Для вирішення цієї проблеми необхідно розвивати теорію і практику антропогенного впливу, 
екологічного стану природних систем різного рівня для того, щоб поступово привести всі форми 
господарської діяльності у відповідність до наших уявлень про неосферу  

Основні принципи системи екологічного формування  :
- принцип мети пріоритет довгострокових результатів для суспільства і природи перед 

економічними  інтересами окремих природокористувачів.;
- принцип випередження дослідження для розробки нормативів повинні здійснюватися до початку 

заходу, впливу, які плануються;
- принцип порога визначення критичних порогових впливів господарської діяльності,  

неперевищення яких гарантує екологічну безпеку та взаємодію суспільних і екологічних систем;
- принцип саморегулювання урахування у господарській діяльності як позитивних, так і 

негативних зворотних зв’язків, дотримання балансу позитивних і негативних екологічних ефектів у 
системах стимулювання соціально-економічного розвитку;

- принцип «більше не краще» перехід на шлях інтенсифікації техніко-економічного розвитку за 
рахунок максимального якісного вдосконалення за мінімального кількісного росту;

- принцип «джіу-джітсу» максимальне використання внутрішньосистемних сил, які можуть діяти 
в потрібному для людини напрямі і компенсувати негативний антропогенний вплив;

- принцип зменшення ризику розвиток такого матеріального споживання, за якого зменшується 
антропогенне навантаження на одиницю площі природно-територіального комплексу і одиницю 
виробленої продукції.

Завдання екологічного нормування полягають у наступному  :
- визначення величин природоохоронних нормативів антропогенного навантаження;
- розрахунок нормативних показників, які використовують при екологічному нормуванні всіх видів 

господарської діяльності;
- регламентація екологічного стану екосистем, що забезпечують відтворення природних ресурсів.
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Оцінка впливу на природне середовище дає змогу враховувати всі види господарської діяльності 
і передбачити комбінацію антропогенних факторів, що визначають екологічний стан окремих 
підсистем та всього річкового басейну. Основною вимогою при цьому є забезпечення сприятливого 
екологічного стану всіх підсистем річкового басейну на основі дотримання науково обгрунтованих 
природоохоронних норм. 

Для басейнів річок показники, які необхідно нормувати, характеризують наступне. 
1. Збереження природної родючості грунтів. Регламентація затримання забруднюючих речовин у 

грунтах повинна базуватися на грунтово-екологічних принципах. 
2. Підтримання екологічно необхідних витрат води у річках. Регламентація цих витрат повинна 

забезпечити екологічно благополучний стан річкових систем та визначення обсягу допустимого 
вилучення річкового стоку. 

3. Підтримання екологічно допустимої якості води в річках. При цьому основним нормативом 
може бути екологічна класифікація якості води. 

4. Обмеження на скид у річки забруднюючих воду речовин у вигляді відносних норм забруднення 
на одиницю продукції. При цьому слід враховувати, що обмеження на скид забруднюючих речовин 
повинні забезпечити екологічні норми якості води за мінімальних витрат. 

5. Підтримання природного балансу за киснем. 
6. Підтримання захисного покриву територій водозбору наземною рослинністю (збереження та 

відновлення лісів). 
7. Обмеження обсягів водокористування. Критерієм такого обмеження може бути допустимий 

об’єм води, який можна забрати з водних джерел, не погіршуючи їхній екологічний стан. 
Крім згаданих, до екологічних критеріїв впливу господарської діяльності відносять показники, 

які характеризують кругообіг речовин та його швидкість, підтримання різноманіття видів тварин і 
рослин, а також інтегральний критерій, що поєднує цю сукупність реакцій біосистеми на антропогенне 
навантаження. 

Проблема забезпечення належної кількості та якості води є однією з найбільш важливих і має 
глобальне значення. Стан 2/3 водних джерел за якістю води не відповідає нормативним вимогам. Через 
використання неякісної води в 4..5 разів зросла захворюваність людей. 

У природі відбувається постійний кругообіг вод. Швидкість водообміну характеризується такими 
даними (роки): Світовий океан – 2500 (перемішування – 63);  підземні води – 400; води озер – 17; води 
боліт – 5. У річках водообмін відбувається за декілька днів, а в організмі людини – за декілька годин 
12. 

Кількість та якість води відновлюється тоді, коли забезпечуються необхідні для цього умови. 
Однак розвиток промисловості, транспорту, сільського господарства, урбанізація територій призвели 
до того, що природні водойми вже не можуть самоочищатися і потребують штучні споруди для 
очищення води. В залежності від ступеня забруднення водні об’єкти бувають допустимого, помірного, 
високого та надзвичайно високого ступенів забруднення, що слід враховувати при організації 
водоспоживання 12. 

При регламентації антропогенного навантаження нині користуються показниками, які 
характеризують використання земельних та водних ресурсів, а також якість води. 

Важливо, що разом із регламентацією якості води з позицій її придатності для окремих видів 
водокористування необхідне нормування якості води з позицій благополуччя водних об’єктів і 
визначення допустимого рівня антропогенного впливу на них. Тобто в основу нормативного документа 
про якісний стан поверхневих вод слід покласти класифікацію якості води з позицій екологічного 
благополуччя водних систем, а також нормований скид забруднюючих речовин 41, 40. 

При нормуванні антропогенного навантаження на басейни річок необхідно приділяти увагу не 
тільки якості води, але й кількісним характеристикам стоку. Це пов’язано з тим, що господарська 
діяльність у басейнах річок не лише призводить до забруднення, а й змінює кількість та режим стоку, 
морфологічні, гідрофізичні та гідробіологічні характеристики річок, погіршує стан земельних ресурсів. 
Необхідна оптимізація господарської діяльності та охорони довкілля, для чого потрібно розробити і 
впровадити комплексну систему оцінки і нормування впливу на довкілля антропогенних факторів 41, 

40. 
За оцінкою екологічного стану басейнів річок на основі системного аналізу особливу увагу слід 

приділяти лісистості басейну, оскільки лісові ландшафти мають високий коефіцієнт корисної дії щодо 
утилізації сумарної сонячної енергії. Ліс є головним у формуванні ландшафту та екосистем, відіграє 
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велику кліматоутворюючу та грунтозахисну роль. Останнім часом ця роль лісів збільшується в умовах 
нинішньої екологічної ситуації та високої розораності земель в Україні, поширенні процесів вітрової та 
водної ерозії, що приводить до збіднення ландшафтів. Величина оптимальної лісистості водозаборів 
річок не є постійною і змінюється в залежності від характеру використання земельних і водних 
ресурсів, характеру ерозійних процесів у басейні, урбанізації території тощо. Нормативи відповідних 
показників стану використання земельних ресурсів визначають, виходячи із зонального принципу 40 
з урахуванням конкретних природних умов, антропогенного впливу на ландшафт і екосистеми в 
кожному басейні. Встановлено 41, 40, 10, що майже на всій території басейнів річок необхідно 
зменшити скид у річкову мережу, особливо забруднених стічних вод, а також забір води із річок, а на 
деяких водозборах і забір підземних вод, які пов’язані з річковим стоком.  

За даними УНДІВЕП 41, 40, 10 в Карпатському регіоні стан використання водних ресурсів 
взагалі добрий, в Поліському регіоні необхідно зменшити використання стоку. В Лісостеповій зоні в 
басейнах багатьох річок обсяги забору води перевищують рекомендовані норми і досягають 25…40%. 
В басейнах річок Степової зони також необхідно зменшити обсяги забору води, які для окремих річок 
досягають 30, 50, 80% і навіть більше норми стоку. Крім того, у багатьох басейнах річок слід зменшити 
скид стічних вод у річкову мережу, деякі малі річки стали стічними канавами. 

Сучасний стан якості поверхневих вод України в основному оцінюється в річках ІІІ…VI класами 
(від помірно забрудненої до дуже брудної), а в малих річках – IV…VI класами (від забрудненої до дуже 
брудної). Це свідчить про надмірне антропогенне навантаження на басейни річок. 

Таким чином, за сучасного рівня антропогенного навантаження практично більшість річок 
України втратила свою здатність до самоочищення, а стан річок, особливо малих, наближається до тієї 
межі забруднення, перехід якої може призвести до швидкого розпаду екосистем. 

Питання нормування антропогенного навантаження на басейни річок можна з’ясувати, 
користуючись розглянутою вище логіко-математичною моделлю шляхом поступового наближення до 
тих величин навантаження, які не призведуть до розпаду екосистем. 

Розрахунок екологічно допустимого забору річкових вод для річок України, розташованих у 
різних регіонах, показав, що за умови недопущення виснаження річок і появи шкідливих змін для 
екосистем, він не повинен перевищувати 10%, дуже рідко 20…25%. Ця величина складається з об’ємів 
безповоротного споживання та усіх втрат річкового стоку внаслідок господарської діяльності людини. 

На формування екологічного стану водних ресурсів України у значній мірі впливає незадовільне 
з точки зору екології співвідношення між основними компонентами природного середовища «вода – 
земля – ліс»: розораність території – 57%, розораність сільгоспугідь – 81%, залісненість території – 
14,3% (найнижча в Європі). 

Виснаження водноресурсного потенціалу настає у випадках невідповід-ності між наявними 
водними ресурсами і господарськими потребами в них. 

За рекомендаціями Конференції ООН по водних ресурсах, антропогенне навантаження, що 
перевищує 10%-го вилучення ресурсу (екологічна ємність), не порушує природних ресурсів 
самовідновлення водних систем. Перевищення порогу 70% (критичне техногенне навантаження) 
призводить до корінного руйнування або заміни іншими якісно відмінними водними системами 9. 

Катастрофічна гідроекологічна ситуація склалася в Україні в Донецькому, Придніпровському, 
Причорноморському та Кримському природно-екологічних районах, де індекси господарського 
навантаження в 2,5…4 рази перевищують наявні ресурси річкового стоку 9. 

Переважна частина (75%) території України на сьогодні зазнає надмірної господарської 
експлуатації водноресурсного потенціалу. При цьому на 35% території антропогенне навантаження 
оцінюється як катастрофічне, незважаючи на значний спад виробництва і зменшення водопотреб в 
останні роки.  

2.3.3.  Еколого-економічні методи управління водним господарством. Державне управління в 
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів повинно здійснюватися за 
басейновим принципом на основі державних, міждержавних та регіональних програм 6. В сучасних 
умовах господарювання управління водогосподарським комплексом у басейнах річок здійснюється як 
відомствами, так і адміністративно-територіальними управліннями. 

Визначення і наукове обгрунтування стратегічних цілей і напрямів підвищення екологічної 
стійкості та збалансованого розвитку водного господарства, забезпечення населення якісною питною 
водою, мінімізація збитків і соціального напруження внаслідок шкідливої дії води, збереження водних 
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велику кліматоутворюючу та грунтозахисну роль. Останнім часом ця роль лісів збільшується в умовах 
нинішньої екологічної ситуації та високої розораності земель в Україні, поширенні процесів вітрової та 
водної ерозії, що приводить до збіднення ландшафтів. Величина оптимальної лісистості водозаборів 
річок не є постійною і змінюється в залежності від характеру використання земельних і водних 
ресурсів, характеру ерозійних процесів у басейні, урбанізації території тощо. Нормативи відповідних 
показників стану використання земельних ресурсів визначають, виходячи із зонального принципу  
з урахуванням конкретних природних умов, антропогенного впливу на ландшафт і екосистеми в 
кожному басейні. Встановлено  , що майже на всій території басейнів річок необхідно 
зменшити скид у річкову мережу, особливо забруднених стічних вод, а також забір води із річок, а на 
деяких водозборах і забір підземних вод, які пов’язані з річковим стоком. 

За даними УНДІВЕП   в Карпатському регіоні стан використання водних ресурсів 
взагалі добрий, в Поліському регіоні необхідно зменшити використання стоку. В Лісостеповій зоні в 
басейнах багатьох річок обсяги забору води перевищують рекомендовані норми і досягають 25…40%. 
В басейнах річок Степової зони також необхідно зменшити обсяги забору води, які для окремих річок 
досягають 30, 50, 80% і навіть більше норми стоку. Крім того, у багатьох басейнах річок слід зменшити 
скид стічних вод у річкову мережу, деякі малі річки стали стічними канавами.

Сучасний стан якості поверхневих вод України в основному оцінюється в річках ІІІ…VI класами 
(від помірно забрудненої до дуже брудної), а в малих річках IV…VI класами (від забрудненої до дуже 
брудної). Це свідчить про надмірне антропогенне навантаження на басейни річок.

Таким чином, за сучасного рівня антропогенного навантаження практично більшість річок 
України втратила свою здатність до самоочищення, а стан річок, особливо малих, наближається до тієї 
межі забруднення, перехід якої може призвести до швидкого розпаду екосистем.

Питання нормування антропогенного навантаження на басейни річок можна з’ясувати, 
користуючись розглянутою вище логіко-математичною моделлю шляхом поступового наближення до 
тих величин навантаження, які не призведуть до розпаду екосистем.

Розрахунок екологічно допустимого забору річкових вод для річок України, розташованих у 
різних регіонах, показав, що за умови недопущення виснаження річок і появи шкідливих змін для 
екосистем, він не повинен перевищувати 10%, дуже рідко 20…25%. Ця величина складається з об’ємів 
безповоротного споживання та усіх втрат річкового стоку внаслідок господарської діяльності людини.

На формування екологічного стану водних ресурсів України у значній мірі впливає незадовільне 
з точки зору екології співвідношення між основними компонентами природного середовища «вода 
земля ліс»: розораність території 57%, розораність сільгоспугідь 81%, залісненість території 
14,3% (найнижча в Європі).

Виснаження водноресурсного потенціалу настає у випадках невідповід-ності між наявними 
водними ресурсами і господарськими потребами в них.

За рекомендаціями Конференції ООН по водних ресурсах, антропогенне навантаження, що 
перевищує 10%-го вилучення ресурсу (екологічна ємність), не порушує природних ресурсів 
самовідновлення водних систем. Перевищення порогу 70% (критичне техногенне навантаження) 
призводить до корінного руйнування або заміни іншими якісно відмінними водними системами  

Катастрофічна гідроекологічна ситуація склалася в Україні в Донецькому, Придніпровському, 
Причорноморському та Кримському природно-екологічних районах, де індекси господарського 
навантаження в 2,5…4 рази перевищують наявні ресурси річкового стоку  

Переважна частина (75%) території України на сьогодні зазнає надмірної господарської 
експлуатації водноресурсного потенціалу. При цьому на 35% території антропогенне навантаження 
оцінюється як катастрофічне, незважаючи на значний спад виробництва і зменшення водопотреб в 
останні роки. 

2.3.3.  Еколого-економічні методи управління водним господарством. Державне управління в 
галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів повинно здійснюватися за 
басейновим принципом на основі державних, міждержавних та регіональних програм  . В сучасних 
умовах господарювання управління водогосподарським комплексом у басейнах річок здійснюється як 
відомствами, так і адміністративно-територіальними управліннями.

Визначення і наукове обгрунтування стратегічних цілей і напрямів підвищення екологічної 
стійкості та збалансованого розвитку водного господарства, забезпечення населення якісною питною 
водою, мінімізація збитків і соціального напруження внаслідок шкідливої дії води, збереження водних 
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екосистем – це далеко не повний перелік першочергових завдань, вирішення яких передбачено 
комплексними державними програмами. 

Реалізація передбачених заходів базується на комплексній оцінці рівня природної забезпеченості 
водними ресурсами, особливостей їх територіального розподілу, який не відповідає розміщенню 
водоємних галузей господарського комплексу: 58% водних ресурсів зосереджено в річках басейну 
Дунаю у прикордонних районах України, де потреба у воді не перевищує 5% її запасів, найменш 
забезпечені водними ресурсами Донбас, Криворіжжя, Крим, південні області України, тобто регіони з 
великою концентрацією потужних водоспоживачів; у природних умовах на частку весняного стоку 
припадає 6…7% на північному сході і до 80…90% – на півдні. 

Незважаючи на те, що за останні 10 років значно скоротився валовий внутрішній продукт, 
загальна потреба у воді зменшилась на 35%, потреба у свіжій воді – на 41%, простежується тенденція 
до збільшення скидання забруднених стоків, 88% яких припадає на чорну металургію, вугільну та 
хімічну промисловість. Обсяги забруднення стоків комунальних підприємств збільшились в 1,4 рази. 
За цей же період водоємність ВВП зросла на 73%, а питомі скиди забруднених стоків на одиницю ВВП 
збільшилась у 3,67 рази, а частка об’єму забруднених вод у загальному об’ємі стічних вод, скинутих у 
водні об’єкти – в 2,35 рази 10. При цьому ці показники з року в рік зростають, що свідчить про те, що 
при значному скороченні виробництва екологічна ситуація в Україні не поліпшується, а ресурсо- та 
водоємність продукції зростає. 

Висока водоємність галузей економіки і прогресуюче забруднення водних систем, зношеність 
споруд і устаткування, застарілі технології водопідготовки та водовідведення, нестабільність 
енергозабезпечення та природна обмеженість забезпечення деяких регіонів водними ресурсами є 
суттєвими чинниками, які негативно впливають на рівень екологобезпечного функціонування 
господарського комплексу України. 

Кризовий стан водних ресурсів, крім техногенного навантаження, зумовлений тим, що Україна є 
однією із найменш забезпечених водою країн Європи. За рівнем раціонального використання водних 
ресурсів та якості води, включаючи наявність очисних споруд, Україна, за даними ЮНЕСКО, посідає 
95 місце серед 122 країн світу 29. 

Це створює великі труднощі для розв’язання проблеми еколого-безпечного водокористування і 
забезпечення населення якісною питною водою, тому що водопостачання в Україні на 70% базується 
на використанні поверхневих вод, які мають переважно IV…V класи (а то і VI клас) якості, а 
водоочисні споруди розраховані на І…ІІ класи якості води 40. 

В Україні функціонує складний водогосподарський комплекс, який має 63 тис. річок і водотоків, 
понад 1,1 тис. великих водосховищ, більше 28 тис. ставків, у яких зарегульовано  58 млрд м3

 води, 
система міжбасейнових каналів і водоводів загальною довжиною 3 тис. км, по яких щорічно 
перерозподіляється до 15 млрд м3

 води 40. 
Причиною формування кризової ситуації у водному господарстві є перш за все є екстенсивний 

розвиток економіки країни, який тривав довгі роки. Для стабілізації та поліпшення екологічного стану 
водного господарства та розвитку напрямів виходу з кризової ситуації необхідно усвідомити причини, 
які призвели до цього. Це, насамперед, такі: 

- висока ресурсо- та енергоємність старих технологій, які в 2…3 рази перевищують такі 
показники у розвинутих країнах; 

- високий рівень концентрації промислових об’єктів; 
- відсутність чи недостатня потужність очисних споруд та недосконалість технологій очищення; 
- відсутність правових та економічних механізмів для стимулювання розвитку екологічно 

безпечних технологій та природоохоронних систем. 
Переходу України на позиції сталого розвитку повинні передувати реформування народного 

господарства і розробка відповідної еколого-економічної політики. Система управління 
водогосподарським комплексом та водними ресурсами також потребує реформування і переведення її 
на басейновий принцип, створення інститутів колективного управління водокористування, 
впровадження нових економічних важелів, децентралізація управління тощо 40. 

На найближчу перспективу ефективність екологічної політики держави повинна базуватися на 
таких основних принципах: мінімізації антропогенного навантаження та поетапності ліквідації його 
негативних наслідків, вибіркового підходу до природоохоронних, зокрема водоохоронних, заходів для 
посилення їхньої ефективності. Найважливішим завданням є оцінка і нормування антропогенного 
навантаження на водні системи з метою стабілізації та зменшення забруднення річкових вод. 
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Одним із пріоритетів екологічної політики України є гармонізація законодавства України із 
законодавством ЄС. На виконання Указу Президента України «Про програму інтеграції України в 
Європейський Союз» Кабінетом Міністрів було прийнято ряд заходів, спрямованих на поетапну 
гармонізацію українського законодавства у сфері навколишнього середовища, природних і водних 
ресурсів і екологічної безпеки з директивами ЄС. 

Реалізація державної політики стійкого розвитку водного господарства базується на досягненні 
стратегічних цілей, що включають відтворення і охорону водних об’єктів, підвищення технічної і 
санітарної надійності водогосподарських систем, раціональне водокористування. В Законі України 

«Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (від 17.01.2002 р. № 2988-ІІІ) на 
перспективу (до 2011 р.) в числі пріоритетних заходів передбачається: реалізація заходів щодо 
поліпшення екологічного стану меліоративних систем і доведення екологічного і ресурсного стану 
водних об’єктів до вимог основних нормативів, які б гарантували безпеку життєдіяльності населення та 
досягнення балансу між рівнями антропогенного впливу на водні об’єкти та їх відновлювальною 
спроможністю. 

Основними завданнями цього етапу є: 
- опрацювання державних стандартів визначення межі стійкості водних об’єктів до антропогенних 

та техногенних навантажень, визначення параметрів збалансованості використання і відтворення 
водно-ресурсного потенціалу та запровадження на цій основі лімітів забору води і скиду 
забруднюючих речовин у водні об’єкти; 

- розроблення та впровадження аналітичних методів оцінки і визначення ризику негативного впливу 
факторів водогосподарської діяльності на здоров’я і тривалість життя людей, створення 
автоматизованої системи оцінки водоресурсних та екологічних ситуацій, прогнозування шкідливого 
впливу на водні об’єкти. 

Досягнення поставлених завдань передбачає проведення цілеспрямованої політики по 
відношенню до основних водокористувачів. 

У житловому господарстві найважливішим завданням є здійснення заходів по досягненню 
ефективної роботи очисних споруд. Для цього необхідно обмежити прийом без локальної очистки 
стічних вод від промислових підприємств, побудувати споруди доочищення стічних вод, не допускати 
перенавантаження в роботі очисних споруд. 

У сільському господарстві необхідно запровадити комплекс агро-технічних заходів та 
інженерних технологій по зниженню надходження забруднюючих речовин, водомісткості 
зрошувального землеробства. 

По урбанізованих територіях треба розробити локальні системи очищення комунальних і 
промислових стоків, які є небезпечним джерелом забруднення водних об’єктів. 

Реалізація намічених заходів вимагає удосконалення нормативної бази водокористування, 
підвищення якості спостережень за станом водних об’єктів (моніторингу, державного контролю в 
галузі водокористування, удосконалення ведення державного водного кадастру), впровадження 
гнучких економічних методів регулювання водокористування. 

Проблеми водного господарства, що носять комплексний характер і вирішення яких неможливе 
без державної підтримки та координації міжгалузевих зв’язків,  вирішуються шляхом розробки і 
реалізації державних цільових програм. До їх числа відносяться проблеми, характерні для всієї 
території України – забезпечення населення якісною питною водою,  запобігання шкідливої дії вод, 
відновлення якості води у водних об’єктах та інші регіональні водогосподарські екологічні проблеми. 

Реалізація цих державних цільових програм важлива для забезпечення екологічної безпеки, 
переходу до сталого розвитку, створення умов для підвищення ефективності розвитку водоємних 
галузей економіки. 

Першочергові заходи, спрямовані на покращення існуючої ситуації 39: 
- у комунальному господарстві – реконструкція, ремонт і модернізація устаткування 

водопровідних, каналізаційних мереж і споруд; обгрунтування і впровадження раціональних норм 
водопостачання, сучасних технологій водопідготовки та очищення стічних вод, нових засобів обліку 
води, удосконалення контролю за споживанням води, підвищення рівня благоустрою населених 
пунктів, наближення стандартів на питну воду до світових; 

- у промисловості – найбільш водоємна галузь (електроенергетика) повинна забезпечити 
відповідний рівень раціонального використання водних ресурсів за рахунок модернізації та 
реконструкції діючих ГЕС, удосконалення систем водозабезпечення ТЕЦ, впровадження нових 
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Одним із пріоритетів екологічної політики України є гармонізація законодавства України із 
законодавством ЄС. На виконання Указу Президента України «Про програму інтеграції України в 
Європейський Союз» Кабінетом Міністрів було прийнято ряд заходів, спрямованих на поетапну 
гармонізацію українського законодавства у сфері навколишнього середовища, природних і водних 
ресурсів і екологічної безпеки з директивами ЄС.

Реалізація державної політики стійкого розвитку водного господарства базується на досягненні 
стратегічних цілей, що включають відтворення і охорону водних об’єктів, підвищення технічної і 
санітарної надійності водогосподарських систем, раціональне водокористування. В Законі України
«Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (від 17.01.2002 р. № 2988-ІІІ) на 
перспективу (до 2011 р.) в числі пріоритетних заходів передбачається: реалізація заходів щодо 
поліпшення екологічного стану меліоративних систем і доведення екологічного і ресурсного стану 
водних об’єктів до вимог основних нормативів, які б гарантували безпеку життєдіяльності населення та 
досягнення балансу між рівнями антропогенного впливу на водні об’єкти та їх відновлювальною 
спроможністю.

Основними завданнями цього етапу є:
- опрацювання державних стандартів визначення межі стійкості водних об’єктів до антропогенних 

та техногенних навантажень, визначення параметрів збалансованості використання і відтворення 
водно-ресурсного потенціалу та запровадження на цій основі лімітів забору води і скиду 
забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- розроблення та впровадження аналітичних методів оцінки і визначення ризику негативного впливу 
факторів водогосподарської діяльності на здоров’я і тривалість життя людей, створення 
автоматизованої системи оцінки водоресурсних та екологічних ситуацій, прогнозування шкідливого 
впливу на водні об’єкти.

Досягнення поставлених завдань передбачає проведення цілеспрямованої політики по 
відношенню до основних водокористувачів.

У житловому господарстві найважливішим завданням є здійснення заходів по досягненню 
ефективної роботи очисних споруд. Для цього необхідно обмежити прийом без локальної очистки 
стічних вод від промислових підприємств, побудувати споруди доочищення стічних вод, не допускати 
перенавантаження в роботі очисних споруд.

У сільському господарстві необхідно запровадити комплекс агро-технічних заходів та 
інженерних технологій по зниженню надходження забруднюючих речовин, водомісткості 
зрошувального землеробства.

По урбанізованих територіях треба розробити локальні системи очищення комунальних і 
промислових стоків, які є небезпечним джерелом забруднення водних об’єктів.

Реалізація намічених заходів вимагає удосконалення нормативної бази водокористування, 
підвищення якості спостережень за станом водних об’єктів (моніторингу, державного контролю в 
галузі водокористування, удосконалення ведення державного водного кадастру), впровадження 
гнучких економічних методів регулювання водокористування.

Проблеми водного господарства, що носять комплексний характер і вирішення яких неможливе 
без державної підтримки та координації міжгалузевих зв’язків,  вирішуються шляхом розробки і 
реалізації державних цільових програм. До їх числа відносяться проблеми, характерні для всієї 
території України забезпечення населення якісною питною водою,  запобігання шкідливої дії вод, 
відновлення якості води у водних об’єктах та інші регіональні водогосподарські екологічні проблеми.

Реалізація цих державних цільових програм важлива для забезпечення екологічної безпеки,
переходу до сталого розвитку, створення умов для підвищення ефективності розвитку водоємних 
галузей економіки.

Першочергові заходи, спрямовані на покращення існуючої ситуації  :
- у комунальному господарстві реконструкція, ремонт і модернізація устаткування 

водопровідних, каналізаційних мереж і споруд; обгрунтування і впровадження раціональних норм 
водопостачання, сучасних технологій водопідготовки та очищення стічних вод, нових засобів обліку 
води, удосконалення контролю за споживанням води, підвищення рівня благоустрою населених 
пунктів, наближення стандартів на питну воду до світових;

- у промисловості найбільш водоємна галузь (електроенергетика) повинна забезпечити 
відповідний рівень раціонального використання водних ресурсів за рахунок модернізації та 
реконструкції діючих ГЕС, удосконалення систем водозабезпечення ТЕЦ, впровадження нових 
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енергозберігаючих технологій, введення в дію нових потужностей та відновлення і розвитку малої 
гідроенергетики; у металургії за рахунок збалансованого виробництва, орієнтованого на випуск 
конкурентно-спроможної продукції з обов’язковим дотриманням екологічних  вимог, впровадження 
нових технологій, захисних заходів передбачається зниження водоємності виробництва та обсягів 
забруднення стічних вод; у хімічній та нафтопереробній галузі за рахунок використання резервів 
потужностей зворотних систем (4,0 км3),  технологічного обновлення, реконструкції та удосконалення 
виробництва можливо суттєво знизити загальні водопотреби і обсяги забруднених стічних вод; у 
машинобудуванні та металопереробці передбачені структурні зміни сприятимуть вивільненню 
потужностей зворотного водопостачання, і очікувані потреби галузі у свіжій воді не перевищуватимуть 
300…330 млн м3/рік; 

- у сільському господарстві – однієї з найбільш водоємних галузей (меліоративні системи) 
процеси реформування аграрного сектора економіки, земельних відносин, здіснення оцінки земель і 
водних ресурсів до обороту аграрного капіталу, становлення нових форм власності на землю 
сприятимуть позитивним змінам у перебудові аграрно-меліоративного комплексу. 

Передбачається реконструкція і вдосконалення існуючих меліоративних систем, приведення 
зрошення до оптимального співвідношення з іншими меліоративними заходами, поліпшення 
властивості грунтів і підвищення їх родючості, застосування прогресивних водозберігаючих технологій 
і режимів зрошення та попередження підтоплення земель. 

Значна увага повинна приділятись вирішенню проблеми водопостачання села. Головним 
завданням є забезпечення як мінімум 50% сіл централізованим водопостачанням у комплексі з 
системами водовідведення, і особливо тих, де населення користується привізною водою. 

У рибному господарстві основна проблема полягає у необхідності перетворення рибних ставків у 
ефективні бар’єрні екологічні споруди шляхом докорінного поліпшення технічного стану ставкового 
фонду, догляду за ними. 

В зв’язку з наростанням кризових водно-екологічних явищ і запровадженням лімітів на 
енергоспоживання в сільському господарстві, виникає необхідність удосконалення та оптимізації 
режимів і норм поливу при зрошенні. Перспективним є метод економії води і зниження поливних норм 
за рахунок зменшення витрат води на випаровування, що досягається поливами у нічний час, 
підгрунтовим та краплинним зрошенням, зниженням загального гідромодуля зрошувальної сівозміни 
шляхом зміни структури поливних культур. 

Частка комунального сектора водокористування складає в Україні 28%. Найбільша вона в 
загальному обсязі водокористування в Східному (42%) і Карпатському (37%) районах, досить висока в 
Поліському (23%), Донецькому і Центральному (24%) районах. 

Серед природно-економічних районів до суто аграрних можна віднести Кримський і 
Причорноморський, де водокористування складає більше 70% загального обсягу. На промислову 
складову припадає 48% загального водокористування, на сільське господарство – 24% 29.  

Програмного забезпечення вимагають такі важливі проблеми як проблема відновлення 
водосховищного та ставкового фонду, відновлення, збереження і охорона малих річок. 

Визначальними принципами водозабезпечення і водокористування при переході на сталий 
соціально-економічний розвиток держави є: 

- пріоритетність соціальної сфери водокористування, забезпечення населення якісною питною 
водою і в достатній кількості; 

- управління водогосподарською і водоохоронною діяльністю за басейновим принципом; 
- екологічно адаптований за водним фактором розвиток економічного потенціалу регіонів на 

основі оцінки стану водних ресурсів і прогнозування їх змін; 
- впровадження водозберігаючих технологій у галузях економіки; 
- надання переваги використанню водних об’єктів у природному стані; 
- оптимізація загальнодержавних і регіональних інтересів на основі екологізації  водно-ресурсних 

джерел та водогосподарського комплексу; 
- пріоритетність економічних принципів регулювання водокористування та охорони вод; 
- дотримання норм міжнародного права, співробітництво в галузі використання і охорони 

транскордонних водних екосистем; 
- реконструкція та забезпечення безпеки існуючих водогосподарських і меліоративних систем; 
- формування правових, економічних і організаційних засад раціонального водокористування. 
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Враховуючи, що водогосподарський комплекс України характеризується сформованим 
виробничим потенціалом і обмеженими можливостями нового будівництва, головна роль у 
подальшому розвитку водного господарства має належати процесам реконструкції, модернізації 
водогосподарських систем, заміні морально застарілих технологій та систем водопостачання і 
очищення води новими, які забезпечать екологічно збалансовану і ресурсозберігаючу  технологію 
водокористування. Одним із найважливіших напрямів водозабезпечення є екологізація 
водогосподарського комплексу. 

В основу вирішення водогосподарських і водоохоронних проблем має бути покладений еколого-

економічний принцип для регулювання водних відносин. Формування економічного механізму 
управління водокористуванням і регулювання водних відносин повинно базуватись на економічній 
оцінці водних ресурсів та стягненні плати за їх використання і штрафів за забруднення. 

Управління суб’єктами водокористування за басейновим принципом спрямоване на стале 
водозабезпечення галузей економіки і населення шляхом впровадження перспективних технологічних 
нормативів водокористування, запобігання шкідливої дії вод.  

Для більш повної реалізації басейнового принципу необхідно створити управлінські структури, 
що будуть здійснювати в межах водозбірних басейнів функцій планування, координації і контролю з 
розмежуванням повноважень у питаннях використання водних ресурсів між органами державної влади 
і місцевого самоврядування. 

Ці принципи управління необхідно розробити і затвердити на законодавчому рівні, а також 
створити комплексну басейнову геоінформаційну систему з банком кадастрової інформації про водний 
фонд, водні ресурси та засоби їх регулювання, структуру земельних угідь і меліорованих земель. 

Плановою основою басейнового принципу управління є цільова програма використання, охорони 
і відтворення водних ресурсів у водозбірному басейні на основі нормування антропогенного 
навантаження на них, вимог до якості води для забезпечення збереження самовідновлювальної 
здатності і водорегулюючих функцій річок. 

Стратегічна мета водогосподарської політики держави – це стійке водокористування при сталому 
розвитку економіки. 

Пріоритетні напрями реалізації принципів стійкого водокористування: 
- забезпечення населення і галузей економіки України якісною питною водою у необхідній кількості 

і відповідної якості; 
- відновлення та збереження стійкого екологічного стану у басейнах річок; 
- відновлення і охорона водних  об’єктів, відтворення водних ресурсів; 
- обгрунтування нових водозаборів підземних вод та розширення обсягів їх використання для 

питного водопостачання; 
- штучне поповнення запасів підземних вод; 
- запобігання і ліквідація наслідків шкідливого впливу паводків, повеней, підтоплення, водної ерозії; 
- охорона і раціональне використання водних ресурсів та відновлення малих річок; 
- підвищення рівня управління режимами роботи водосховищ; 
- здійснення контролю за безпекою водогосподарських споруд і систем; 
- зменшення водомісткості виробництв, втрат води, підвищення якості питної води; 
- підвищення надійності споруд інженерного захисту територій від шкідливої дії вод; 
- створення економічного механізму водокористування на основі ринкових умов стимулювання 

раціонального використання водних ресурсів та достатнього фінансування водогосподарської та 
природоохоронної діяльності; 

- удосконалення системи екологічного нормування і стандартизації у галузі використання водних 
ресурсів; 

- формування раціональної за водним фактором регіональної структури економіки та 
водогосподарського комплексу. 

Пріоритети в міжнародному співробітництві необхідно спрямувати на удосконалення 
нормативної бази у сфері управління водними ресурсами, участь у міжнародних екологічних 
програмах, запровадження басейнового принципу управління, гармонізацію природоохоронного 
законодавства України з законодавством Європейського Союзу.  

Головною вимогою Європейського законодавства стало положення про організацію басейнового 
управління водними ресурсами в Україні, де повинні бути враховані економічні і екологічні аспекти. 
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Враховуючи, що водогосподарський комплекс України характеризується сформованим 
виробничим потенціалом і обмеженими можливостями нового будівництва, головна роль у 
подальшому розвитку водного господарства має належати процесам реконструкції, модернізації 
водогосподарських систем, заміні морально застарілих технологій та систем водопостачання і 
очищення води новими, які забезпечать екологічно збалансовану і ресурсозберігаючу  технологію 
водокористування. Одним із найважливіших напрямів водозабезпечення є екологізація 
водогосподарського комплексу.

В основу вирішення водогосподарських і водоохоронних проблем має бути покладений еколого-

економічний принцип для регулювання водних відносин. Формування економічного механізму 
управління водокористуванням і регулювання водних відносин повинно базуватись на економічній 
оцінці водних ресурсів та стягненні плати за їх використання і штрафів за забруднення.

Управління суб’єктами водокористування за басейновим принципом спрямоване на стале 
водозабезпечення галузей економіки і населення шляхом впровадження перспективних технологічних 
нормативів водокористування, запобігання шкідливої дії вод. 

Для більш повної реалізації басейнового принципу необхідно створити управлінські структури, 
що будуть здійснювати в межах водозбірних басейнів функцій планування, координації і контролю з 
розмежуванням повноважень у питаннях використання водних ресурсів між органами державної влади 
і місцевого самоврядування.

Ці принципи управління необхідно розробити і затвердити на законодавчому рівні, а також 
створити комплексну басейнову геоінформаційну систему з банком кадастрової інформації про водний 
фонд, водні ресурси та засоби їх регулювання, структуру земельних угідь і меліорованих земель.

Плановою основою басейнового принципу управління є цільова програма використання, охорони 
і відтворення водних ресурсів у водозбірному басейні на основі нормування антропогенного 
навантаження на них, вимог до якості води для забезпечення збереження самовідновлювальної 
здатності і водорегулюючих функцій річок.

Стратегічна мета водогосподарської політики держави це стійке водокористування при сталому 
розвитку економіки.

Пріоритетні напрями реалізації принципів стійкого водокористування:
- забезпечення населення і галузей економіки України якісною питною водою у необхідній кількості 

і відповідної якості;
- відновлення та збереження стійкого екологічного стану у басейнах річок;
- відновлення і охорона водних  об’єктів, відтворення водних ресурсів;
- обгрунтування нових водозаборів підземних вод та розширення обсягів їх використання для 

питного водопостачання;
- штучне поповнення запасів підземних вод;
- запобігання і ліквідація наслідків шкідливого впливу паводків, повеней, підтоплення, водної ерозії;
- охорона і раціональне використання водних ресурсів та відновлення малих річок;
- підвищення рівня управління режимами роботи водосховищ;
- здійснення контролю за безпекою водогосподарських споруд і систем;
- зменшення водомісткості виробництв, втрат води, підвищення якості питної води;
- підвищення надійності споруд інженерного захисту територій від шкідливої дії вод;
- створення економічного механізму водокористування на основі ринкових умов стимулювання 

раціонального використання водних ресурсів та достатнього фінансування водогосподарської та 
природоохоронної діяльності;

- удосконалення системи екологічного нормування і стандартизації у галузі використання водних 
ресурсів;

- формування раціональної за водним фактором регіональної структури економіки та 
водогосподарського комплексу.

Пріоритети в міжнародному співробітництві необхідно спрямувати на удосконалення 
нормативної бази у сфері управління водними ресурсами, участь у міжнародних екологічних 
програмах, запровадження басейнового принципу управління, гармонізацію природоохоронного 
законодавства України з законодавством Європейського Союзу. 

Головною вимогою Європейського законодавства стало положення про організацію басейнового 
управління водними ресурсами в Україні, де повинні бути враховані економічні і екологічні аспекти. 
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Наближенню національного екологічного законодавства до норм і директив ЄС сприятиме реалізація 
законодавчих актів, що повинні забезпечити Інтегроване управління водними ресурсами.  

Для вирішення проблеми Інтегрованого управління водними ресурсами в Україні створені 
міжвідомчі і басейнові ради, проводиться робота в рамках міжнародних екологічних проектів. В 2003 
році створена Міжвідомча Координаційна Рада з питань розвитку водних ресурсів, працює з 1999 року 
Рада з екологічних проблем басейну Дніпра і якості питної води.  

Формуються міждержавні консультативні органи Інтегрованого управління басейнами 
транскордонних річок для впровадження сучасних комп’ютерних систем підтримки інтегрованим 
управлінням. Передбачається створення постійно оновлюваної системи підтримки управлінських 
рішень, оцінки й аналізу водно-ресурсного потенціалу транскордонних вод басейна Дніпра. 

За фінансової підтримки Європейського Співтовариства розробляються та удосконалюються 
проекти з питань управління водними ресурсами і захисту від паводків у басейні Дніпра, Тиси, 
Західного Бугу та Сіверського Дінця. У цьому напрямку Держводагенство України активно співпрацює 
з Шведським Агенством міжнародного розвитку, у рамках програми TACIS , NATO, Датським 
Агенством Співробітництва з державами Східної Європи (DANCEE), Швейцарською Конфедерацією, 
Угорщиною, США, Польщею та іншими країнами. 

Загальний обсяг інвестування за найбільш активний період (1999-2004 рр.) становить понад 5 
млн доларів США, з них майже 90% коштів використано для здійснення заходів протипаводкового 
захисту басейну р. Тиса. 

Подальший розвиток міжнародного співробітництва сприятиме вирішенню важливих проблем, 
спрямованих на поліпшення управління, використання і охорони водних ресурсів, а також зближенню 
політики України і країн Європейського Союзу у цій сфері. 

2.3.4. Принципи диференційованої плати за використання поверхневих вод. В зв’язку з 
екстенсивним характером використання водних ресурсів та виникненням кризової водогосподарсько-

екологічної ситуації у басейнах багатьох річок України виникла необхідність у створенні та 
впровадженні економічного механізму регулювання водокористування в умовах формування ринкових 
відносин у державі. 

На основі нових методологічних підходів щодо визначення економічної оцінки води в системі 
водозабезпечення в 1992 році розроблена так звана «рентна концепція», на основі якої були визначені 
тимчасові тарифи на використання водних ресурсів для всіх водокористувачів, які за поданням 
Мінекобезпеки України були затверджені Кабінетом Міністрів України (1994 р.), а Постановами 
Кабінету Міністрів (1997 р., 1999 р.) «Про затвердження нормативів збору за спеціальне використання 
водних ресурсів…» затверджені постійні базові нормативи плати  13, 35, 34. 

Формування ринкових відносин в Україні зумовило необхідність залучення до сфери товарно-

грошових відносин водних ресурсів, що дозволило повною мірою врахувати у системі економічних 
відносин як інтереси держави – власника водних ресурсів, так і окремих водоспоживачів. 

Концепція плати за використання водних ресурсів базується на принципах державного 
суверенітету та відносин власності на водні ресурси України, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», Водному кодексі та інших законодавчих актах. 

Для впровадження механізму платного водокористування було необхідно: сформувати 
економічні відносини у сфері використання водних ресурсів; забезпечити економічні умови для 
захисту водних об’єктів від забруднення, нераціонального господарювання; створити фінансові 
джерела для стимулювання розвитку нових технологій, що забезпечують економію води та зменшення 
скидів стічних вод. 

Для впровадження концептуальних положень платного водокористування необхідно вирішити 
такі завдання: 

1) забезпечення економічних умов розвитку ринкових відносин у сфері використання природних 
ресурсів; 

2) формування механізму плати за використання водних ресурсів; 
3) формування цільового фонду для узгодження інтересів держави та окремих регіонів; 
4) створення ринкових механізмів регулювання раціонального  водокористування з урахуванням 

екологічних вимог. 
Концепція регулювання раціонального водокористування спрямована на посилення екологізації 

господарської діяльності при збереженні регулюючих функцій держави в умовах ринкової економіки 
та наданні пріоритету заходам з охорони та раціонального використання вод. 
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Економічний механізм регулювання водокористування включає програмно-цільові заходи та 
економічні методи  природоохоронної діяльності. 

Правові засади економічного механізму водокористування передбачені Законом України «Про 
охорону навколишнього природного середовища». Складовими цього механізму є:  ліміти та 
використання водних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти; нормативи плати на її 
розміри за використання водних ресурсів та скиди забруднюючих речовин у водні джерела; 
відшкодування збитків, зумовлених порушенням законодавства щодо охорони довкілля та Водного 
кодексу; тимчасові пільги щодо плати, які надаються деяким підприємствам для впровадження 
екологічно безпечних технологій водокористування. 

В економічному механізмі раціонального водокористування особливе місце займає плата за воду 
як природний ресурс. Основою формування механізму платного водокористування є економічна оцінка 
води, методологічною базою якої є трудова теорія вартості 4. Таким чином, плата за воду як 
природний ресурс повинна бути визначена за економічною оцінкою води у річковій водогосподарській 
системі.(системі водозабезпечення). 

У межах системи водозабезпечення здійснюється формування доступних для використання 
водних ресурсів на етапі річкового стоку, а також її охорона від забруднення на етапі схилового стоку, 
боротьба зі шкідливою дією вод, вивчення й оцінка водних  ресурсів. 

Передумовами економічної оцінки води, як і будь-якого іншого виду природного ресурсу, є: 
потреба у воді, її обмеженість як ресурсу, якість, ефективність використання,  техніко-економічні 
показники використання води за різними варіантами водозабезпечення 4. 

На думку багатьох дослідників 4, 24, 36, 1, 39 економічна оцінка водних ресурсів повинна 
базуватись, насамперед, на її обмеженості. Плата за використання водних ресурсів має компенсувати 
всі витрати на утримання, експлуатацію та амортизацію водогосподарських систем і споруд, та 
забезпечити накопичення для відновлення  водного господарства. 

На основі виконаного районування території України за диференційованими нормативами 
платежів за водні ресурси було розроблено в УНДІВЕП 24, 41 методику розрахунків 
диференційованих нормативів плати за забір води з поверхневих водних джерел. Порядок цих 
розрахунків залежно від конкретних умов, що характеризують водозабезпеченість по довжині 
водотоку, якісного складу води, дефіцитності водних ресурсів, розмірів водозбірної площі наведено на 
блок-схемі (рис. 2.6). 

За схемою порядок дій наступний 41, 40: 
1) збір та узагальнення гідрологічної, водогосподарської, економічної і екологічної інформацій; 
2) визначення граничних створів районів дії і розрахунку диференційованих нормативів плати в 

залежності від водозабезпеченості (вплив водогосподарсь-ких заходів, регулювання та перерозподіл 
стоку); 

3) визначення якісного стану водних ресурсів; 
4) визначення дефіцитних районів по довжині водотоку; 
5) визначення районів дії єдиної величини нормативу плати залежно від кількісних та якісних 

показників води; 
6) узгодження меж районів дії однакових нормативів плати за воду з урахуванням 

водозабезпеченості територій, дефіцитності та якісного стану водних ресурсів; 
7) визначення величини диференційованих нормативів плати за воду. 

Наведена схема була реалізована у басейні Дніпра 41, 40. Встановлено, що за умовами 
водозабезпеченості та реалізації водогосподарських заходів басейн Дніпра поділяється на шість 
районів, за якістю води – на 19 районів і за дефіцитністю водних ресурсів – на три райони 24, 23. 

Взаємне узгодження меж виділених районів дало можливість виділити 12 районів дії єдиних 
нормативів плати. Всього в Україні виділено 45 районів за нормативами плати за забір води. Найменша 
і найбільша плата за 1 м3

 води, що забирається з поверхневих джерел, відноситься як 1 до 32 40. 
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Економічний механізм регулювання водокористування включає програмно-цільові заходи та 
економічні методи  природоохоронної діяльності.

Правові засади економічного механізму водокористування передбачені Законом України «Про 
охорону навколишнього природного середовища». Складовими цього механізму є:  ліміти та 
використання водних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти; нормативи плати на її 
розміри за використання водних ресурсів та скиди забруднюючих речовин у водні джерела; 
відшкодування збитків, зумовлених порушенням законодавства щодо охорони довкілля та Водного 
кодексу; тимчасові пільги щодо плати, які надаються деяким підприємствам для впровадження 
екологічно безпечних технологій водокористування.

В економічному механізмі раціонального водокористування особливе місце займає плата за воду 
як природний ресурс. Основою формування механізму платного водокористування є економічна оцінка 
води, методологічною базою якої є трудова теорія вартості  . Таким чином, плата за воду як 
природний ресурс повинна бути визначена за економічною оцінкою води у річковій водогосподарській 
системі.(системі водозабезпечення).

У межах системи водозабезпечення здійснюється формування доступних для використання 
водних ресурсів на етапі річкового стоку, а також її охорона від забруднення на етапі схилового стоку, 
боротьба зі шкідливою дією вод, вивчення й оцінка водних  ресурсів.

Передумовами економічної оцінки води, як і будь-якого іншого виду природного ресурсу, є: 
потреба у воді, її обмеженість як ресурсу, якість, ефективність використання,  техніко-економічні 
показники використання води за різними варіантами водозабезпечення  

На думку багатьох дослідників   економічна оцінка водних ресурсів повинна 
базуватись, насамперед, на її обмеженості. Плата за використання водних ресурсів має компенсувати 
всі витрати на утримання, експлуатацію та амортизацію водогосподарських систем і споруд, та 
забезпечити накопичення для відновлення  водного господарства.

На основі виконаного районування території України за диференційованими нормативами 
платежів за водні ресурси було розроблено в УНДІВЕП   методику розрахунків 
диференційованих нормативів плати за забір води з поверхневих водних джерел. Порядок цих 
розрахунків залежно від конкретних умов, що характеризують водозабезпеченість по довжині 
водотоку, якісного складу води, дефіцитності водних ресурсів, розмірів водозбірної площі наведено на 
блок-схемі (рис. 2.6).

За схемою порядок дій наступний  :
1) збір та узагальнення гідрологічної, водогосподарської, економічної і екологічної інформацій;
2) визначення граничних створів районів дії і розрахунку диференційованих нормативів плати в 

залежності від водозабезпеченості (вплив водогосподарсь-ких заходів, регулювання та перерозподіл 
стоку);

3) визначення якісного стану водних ресурсів;
4) визначення дефіцитних районів по довжині водотоку;
5) визначення районів дії єдиної величини нормативу плати залежно від кількісних та якісних 

показників води;
6) узгодження меж районів дії однакових нормативів плати за воду з урахуванням 

водозабезпеченості територій, дефіцитності та якісного стану водних ресурсів;
7) визначення величини диференційованих нормативів плати за воду.

Наведена схема була реалізована у басейні Дніпра  . Встановлено, що за умовами 
водозабезпеченості та реалізації водогосподарських заходів басейн Дніпра поділяється на шість 
районів, за якістю води на 19 районів і за дефіцитністю водних ресурсів на три райони  

Взаємне узгодження меж виділених районів дало можливість виділити 12 районів дії єдиних 
нормативів плати. Всього в Україні виділено 45 районів за нормативами плати за забір води. Найменша 
і найбільша плата за 1 м води, що забирається з поверхневих джерел, відноситься як 1 до 32  
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Рис. 2.6. Блок-схема диференціації плати за забір води з поверхневих джерел 

 

На сьогодні проблема збільшення надходжень платежів до бюджету за використання води для 
отримання коштів на охорону та відтворення водних ресурсів надзвичайно актуальна 6. На протязі 
останніх п’яти років тенденції до зростання надходжень плати за використання водних ресурсів не 
спостерігається. Це пов’язано також з тим, що існуючі методики визначення обсягів цих платежів 
недосконалі, а економічна оцінка води не враховує результативність  її витрачання 1. Для 
забезпечення зростання показників збору до бюджету, необхідно удосконалити методику розрахунку 
суми платежу, яка повинна базуватися на нових поглядах на сутність виробництва і на воду, як 
природно-промисловий ресурс, що застосовується у цьому процесі як сировина, що входить до складу 
готового продукту. 

За чинними нормативно-правовими  актами 13 підприємства-водокористувачі сплачують до 
бюджету збір за спеціальне користування водними ресурсами та збір за користування водами для 
потреб гідроенергетики і водного транспорту 35, 34. 

За класифікацією доходи бюджету – платежі за використання водних ресурсів поділяються на 
такі: плата за використання водних ресурсів державного значення, плата за використання водних 
ресурсів місцевого значення, плата за користування водами для потреб гідроенергетики і водного 
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транспорту, надходження за спеціальне використання прісних вод від підприємств, житлово-

комунального господарства, реструктуризована сума заборгованості плати за спеціальне  користування 
водними ресурсами. 

На думку вчених 1, 39  цей поділ платежів повинен бути більш структуризованим, виходячи з 
того, що вода має використовуватися як засіб або  сировина. Тому і плата має відповідно 
диференціюватися. 

Тобто за використання водних ресурсів суб’єктами підприємницької діяльності на власні 
виробничі потреби розрахунок плати слід здійснювати за обсягом фактичного використання води з 
урахуванням втрат даного суб’єкта у системі водопостачання, виходячи з установленого ліміту, 
нормативу плати та регулюючого коефіцієнту. Нормативи повинні диференціюватися в залежності від 
цінності води для користувача як виробничого ресурсу.  Тобто норми, що встановлені раніше, мають 
бути переглянуті. 

В умовах ринкової економіки пасажироперевезення диференціюється за різними ознаками, у 
тому числі за вигідністю для підприємств. Тобто для розрахунку плати за використання водних 
ресурсів для потреб водного транспорту повинен бути врахований комерційний ефект перевезення 
пасажирів для власника судна. 

За пропозиціями фахівців 1 в основу нормативів відрахувань за визначення плати за спеціальне 
використання водних ресурсів мають бути покладені коефіцієнти, що враховують прямі витрати 
держави на відтворення та охорону водних ресурсів (які враховуються цими нормативами відрахувань, 
затвердженими Кабінетом Міністрів України), а також цінність водного ресурсу для користувачів. 
Застосування такого методу розрахунку плати за воду необхідно для того, щоб підприємства 
здійснювали заходи щодо зниження собівартості продукції. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що діюча нормативно-правова база 13, 24, 23, 36, 

25, 35, 34 плати за використання водних ресурсів потребує подальшого удосконалення з урахуванням 
цінності води як природно-промислового ресурсу в умовах ринкової економіки. 

2.4. Водогосподарське еколого-економічне районування території України як 
основа інтегрованого управління водними ресурсами 

2.4.1. Основні аспекти формування системи інтегрованого управління водними ресурсами та 
пріоритетні напрямки реформування системи управління водними ресурсами в Україні.  

Водне законодавство та пріоритети екологічної політики України. Основою правовідносин у 
галузі управління використанням і охороною  водних ресурсів є норми природоохоронного 
законодавства, визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». На 
підтримку даного базового Закону прийнятий ряд природоохоронних законодавчих актів, що 
стосуються майже всіх аспектів охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.  

Водний кодекс України є базовим документом для правових відносин у водному законодавстві.  
В державі суттєво змінилися підходи до розгляду водогосподарських проблем, вирішення яких 

зараз базується на екологічних та економічних підходах. Управління водними ресурсами віднесено до 
пріоритетних у державній  політиці і розглядається як один із найважливіших чинників сталого 
розвитку суспільства. 

Сьогодні ці проблеми розглядаються за участі громадськості, з урахуванням соціальних факторів, 
освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на збереження та раціональне використання водних 
ресурсів. Управління водними ресурсами має бути орієнтоване на інтереси конкретної людини.  

Одним із пріоритетів екологічної політики України є гармонізація законодавства України із 
законодавством ЄС. На виконання Указу Президента України «Про програму інтеграції України в 
Європейський Союз» Кабінетом Міністрів України було прийнято ряд заходів, спрямованих на 
поетапну гармонізацію українського законодавства у сфері навколишнього природного середовища, 
природних ресурсів і екологічної безпеки з відповідними директивами ЄС, зокрема з Водною 
Директивою 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 23 жовтня 2000 
року. 
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транспорту, надходження за спеціальне використання прісних вод від підприємств, житлово-

комунального господарства, реструктуризована сума заборгованості плати за спеціальне  користування 
водними ресурсами.

На думку вчених   цей поділ платежів повинен бути більш структуризованим, виходячи з 
того, що вода має використовуватися як засіб або  сировина. Тому і плата має відповідно 
диференціюватися.

Тобто за використання водних ресурсів суб’єктами підприємницької діяльності на власні 
виробничі потреби розрахунок плати слід здійснювати за обсягом фактичного використання води з 
урахуванням втрат даного суб’єкта у системі водопостачання, виходячи з установленого ліміту, 
нормативу плати та регулюючого коефіцієнту. Нормативи повинні диференціюватися в залежності від 
цінності води для користувача як виробничого ресурсу.  Тобто норми, що встановлені раніше, мають 
бути переглянуті.

В умовах ринкової економіки пасажироперевезення диференціюється за різними ознаками, у 
тому числі за вигідністю для підприємств. Тобто для розрахунку плати за використання водних 
ресурсів для потреб водного транспорту повинен бути врахований комерційний ефект перевезення 
пасажирів для власника судна.

За пропозиціями фахівців   в основу нормативів відрахувань за визначення плати за спеціальне 
використання водних ресурсів мають бути покладені коефіцієнти, що враховують прямі витрати 
держави на відтворення та охорону водних ресурсів (які враховуються цими нормативами відрахувань, 
затвердженими Кабінетом Міністрів України), а також цінність водного ресурсу для користувачів. 
Застосування такого методу розрахунку плати за воду необхідно для того, щоб підприємства 
здійснювали заходи щодо зниження собівартості продукції.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що діюча нормативно-правова база 
 плати за використання водних ресурсів потребує подальшого удосконалення з урахуванням 

цінності води як природно-промислового ресурсу в умовах ринкової економіки.

Водогосподарське еколого-економічне районування території України як 
основа інтегрованого управління водними ресурсами

2.4.1. Основні аспекти формування системи інтегрованого управління водними ресурсами та 
пріоритетні напрямки реформування системи управління водними ресурсами в Україні. 

Водне законодавство та пріоритети екологічної політики України. Основою правовідносин у 
галузі управління використанням і охороною  водних ресурсів є норми природоохоронного 
законодавства, визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». На 
підтримку даного базового Закону прийнятий ряд природоохоронних законодавчих актів, що 
стосуються майже всіх аспектів охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. 

Водний кодекс України є базовим документом для правових відносин у водному законодавстві. 
В державі суттєво змінилися підходи до розгляду водогосподарських проблем, вирішення яких 

зараз базується на екологічних та економічних підходах. Управління водними ресурсами віднесено до 
пріоритетних у державній  політиці і розглядається як один із найважливіших чинників сталого 
розвитку суспільства.

Сьогодні ці проблеми розглядаються за участі громадськості, з урахуванням соціальних факторів, 
освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на збереження та раціональне використання водних 
ресурсів. Управління водними ресурсами має бути орієнтоване на інтереси конкретної людини. 

Одним із пріоритетів екологічної політики України є гармонізація законодавства України із 
законодавством ЄС. На виконання Указу Президента України «Про програму інтеграції України в 
Європейський Союз» Кабінетом Міністрів України було прийнято ряд заходів, спрямованих на 
поетапну гармонізацію українського законодавства у сфері навколишнього природного середовища, 
природних ресурсів і екологічної безпеки з відповідними директивами ЄС, зокрема з Водною 
Директивою 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу від 23 жовтня 2000 
року.
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В Україні ратифікована більшість міжнародних екологічних конвенцій і угод, що вступили в 
силу у світі. Із загального числа 23-х документів Україна ратифікувала 22 (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 
Перелік основних міжнародних екологічних конвенцій і угод, участь у яких приймає Україна 

№ з/п Назва конвенції Стан 

1 Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату (Нью-Йорк, 1992 р.) + 

2 Конвенція про транскордонну взаємодію промислових аварій (Хельсінки, 1992 р.) + 

3 Конвенція Всесвітньої Метеорологічної Організації (Вашингтон, 11 жовтня 1947 р.) + 

4 Віденська конвенція про охорону озонового шару (Відень, 22 березня 1985 р.) + 

5 

Монреальський протокол о речовинам що руйнують озоновий шар (Монреаль, 
16 вересня 1987 р.) з коректуванням і поправками, (Лондон, 27-29 червня 1990 р.), 
(Копенгаген, 23-25 листопада 1992 р.), (Відень, 5-7 грудня 1995 р.) 

+ 

6 Конвенція про охорону світової культурної і природної спадщини (Париж, 1972 р.) + 

7 
Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення, головним 
чином середовище проживання водоплавних птиць (Рамсар, 1971 р.) + 

8 
Конвенція про транскордонне забруднення повітряна на великі відстані (Женева, 
13 листопада 1979 р.) + 

9 
Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням шкідливих 
відходів і їх видаленням (Базель, 22 березня 1989 р.)  

10 
Конвенція про оцінку впливу на природне середовище в транскордонному контексті 
(Еспо, Фінляндія, 1991 р.) + 

11 
Стокгольмська Конвенція про стійкі органічні забруднення  
(Стокгольм, 22 травня 2001 р.) (не набрала чинності) + 

12 Конвенція про біологічне різноманіття(Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 р.) + 

13 
Конвенція про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер 
(Хельсінки, 1992 р.) + 

14 Протокол по воді і здоров'ю, (Лондон 2002 р.) + 

15 
Конвенція про запобігання забруднення моря скидами відходів і інших матеріалів 
(Лондонська конвенція  1972 р.) + 

16 Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарест, 1992 р.) + 

17 
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які знаходяться під 
загрозою зникнення (Вашингтон, 1973 р.) + 

18 
Конвенція про охорону дикої фауни, флори і природного середовища їх перебування 
в Європі (1979 р.) + 

19 Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 р.) + 

20 Міжнародна конвенція про захист рослин, (Рим, 1951 р.) - 

21 

Конвенція про доступ громадськості до інформації, участь в прийнятті рішень і 
доступ до правосуддя з питань, які стосуються оточуючого середовища (Орхус, 
1998 р.) 

+ 

22 
Декларація Конференції ООН про оточуюче середовище і розвиток  
(Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) + 

23 
Угода держав-членів СНД про взаємодію в галузі екології і охорони оточуючого 
природного середовища (1992 р.) + 

Примітка: (+) – підписана і ратифікована, (-) – не підписана 

 

Усі ратифіковані конвенції й угоди мають силу національних законів. Як показав їхній аналіз, усі 
вони відповідають діючому екологічному законодавству України. Тому не виникає необхідності 
внесення в  нього яких-небудь змін. 

Ключовою вимогою європейського законодавства варто вважати положення про організацію 
басейнового управління водами, де повинні бути враховані економічні й екологічні аспекти. 
Обов'язковою умовою при цьому є недопущення подальшого погіршення стану водного об'єкта.  
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Наближенню національного екологічного законодавства до норм і директив ЄС сприяє реалізація 
прийнятих і прийняття розроблених законодавчих актів, що повинні забезпечити Інтегроване 
управління водними ресурсами. 

Необхідність упровадження принципів басейнового управління в Україні визначено Водним 
кодексом України і «Основними напрямками державної політики України в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної 
безпеки», затверджених постановою Верховної Ради України від 5.05.98 р. 

Законом Верховної Ради України від 17 січня 2002 року була прийнята Загальнодержавна 
програма розвитку водного господарства України, що передбачає створення умов для переходу до 
управління водними ресурсами винятково за басейновим принципом. 

Удосконалення правового регулювання в сфері управління водними ресурсами здійснюється 
також шляхом прийняття постанов Кабінету Міністрів України, що є складовою частиною 
природоохоронного законодавства. 

Так, Кабінет Міністрів України постановою від 26 квітня 2003 року № 634 затвердив Комплексну 
програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому Самміті Стійкого 
розвитку в Йоганнесбурзі. Одним із заходів цієї Програми є впровадження Інтегрованого управління 
водними ресурсами.  

На виконання вищевказаної постанови і з метою впровадження Інтегрованого управління 
водними ресурсами, Державний комітет України по водному господарству, інші зацікавлені центральні 
органи виконавчої влади працюють у напрямку впровадження басейнового принципу управління в 
галузі використання, охорони і відтворення водних ресурсів України. 

Реалізація рішень, прийнятих на Всесвітньому Самміті Стійкого Розвитку є одним із 
пріоритетних напрямків діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади.  

Основними принципами екологічного законодавства України є: 
1. Природні ресурси є власністю народів України. 
2. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання стандартів, норм, 

лімітів. 
3. Гарантування екологічної безпеки для людей. 
4. Профілактичний характер природоохоронних заходів. 
5. Екологізація виробництва, впровадження нових технологій. 
6. Збереження біорізноманіття. 
7. Погодження екологічних, економічних і соціальних інтересів. 
8. Обов'язковість екологічної експертизи. 
9. Гласність і демократизм при прийнятті рішень, формуванні екологічного світогляду у 

населення. 
10. Науково обґрунтоване нормування впливу на навколишнє природне середовище. 
11. Безоплатність загального і платного використання природних ресурсів. 
12. Справляння зборів за забруднення середовища, компенсація збитків. 
13. Облік ступеню антропогенних змін територій і спільної дії факторів. 
14. Поєднання заходів стимулювання і відповідальності. 
15. Широке міждержавне співробітництво. 
У зв’язку з неможливістю швидкого вирішення водно-екологічних проблем, державна політика 

повинна будуватися на принципах визначення стратегічних цілей, на які орієнтується вся водно-

екологічна діяльність. 
До національних пріоритетів охорони навколишнього природного середовища і раціонального 

використання природних ресурсів віднесено: 
- гарантія екологічної безпеки ядерних об'єктів і захисту населення і навколишнього 

середовища від радіації, запобігання шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
- покращання екологічного стану басейну р. Дніпро і якості питної води; 
- стабілізація і покращення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-

Придніпровського регіону; 
- запобігання забрудненню Чорного і Азовського морів і покращення їх екологічного стану; 
- структурна перебудова виробничого потенціалу економіки, екологізації технологій в 

промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті. 
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 Гласність і демократизм при прийнятті рішень, формуванні екологічного світогляду у 
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 Науково обґрунтоване нормування впливу на навколишнє природне середовище.
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 Облік ступеню антропогенних змін територій і спільної дії факторів.
 Поєднання заходів стимулювання і відповідальності.
 Широке міждержавне співробітництво.
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середовища від радіації, запобігання шкідливого впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- покращання екологічного стану басейну р. Дніпро і якості питної води;
- стабілізація і покращення екологічного стану в містах і промислових центрах Донецько-
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З метою вирішення питань Інтегрованого управління водними ресурсами в Україні створені 
міжвідомчі державні і басейнові ради, проводиться робота в рамках міжнародних екологічних проектів, 
проводяться науково-практичні конференції, семінари. 

У 2003 році створена і затверджена постановою Кабінету Міністрів України Міжвідомча 
Координаційна Рада з питань розвитку водних ресурсів. До її складу увійшли відповідальні 
представники центральних органів виконавчої влади, комітетів Верховної Ради, учені, народні 
депутати. 

Рада з екологічних проблем басейну Дніпра і якості питної води, створена  Кабінетом Міністрів 
України в 1999 році, об'єднала керівних представників міністерств, інших  центральних органів 
виконавчої влади, 20 обласних держадміністрацій і Київської міської державної адміністрації, 
наукових, виробничих і громадських організацій областей басейну. 

У рамках програми UNDP/GEF «Оздоровлення басейну Дніпра», а також Програми JDRC 
(Канада) закладені основи створення басейнової інформаційної системи Дніпра.  

На основі космічних, геоінформаційних та інтернет-технологій передбачається створення 
постійно оновлюваної системи підтримки управлінських рішень, оцінки й аналізу водно-ресурсного 
потенціалу транскордонних вод басейну Дніпра. 

Формуються міждержавні консультативні органи Інтегрованого управління басейнами 
транскордонних річок. Передбачається впровадження сучасних комп'ютерних систем підтримки 
інтегрованим управлінням. 

В рамках Інтегрованого управління водними ресурсами України передбачається: 
- створення басейнових органів управління водними ресурсами; 
- створення структур, відповідальних за відтворення водних ресурсів; 
- розробка нормативно-правових актів, що забезпечують розвиток; 
- впровадження економічних механізмів регулювання; 
- розробка цільових програм реконструкції і розвитку; 
- програма фінансування галузі; 
- організація екологічного моніторингу, у тому числі громадського; 
- доступ до інформації, участь громадськості в обговоренні проблем та прийняття спільних 

рішень. 
Основною метою зараз є посилення ролі громадськості, залучення до даного процесу 

представників різних секторів громадськості, населення й осіб, що приймають рішення, підвищення 
рівня інформованості з питань стійкого розвитку й інтегрованого управління водними ресурсами. 

Передбачається посилення потенціалу неурядових організацій при вирішенні проблем у басейнах 
малих, середніх і транскордонних річок на регіональному, національному  і місцевому рівнях. 

Основні напрями удосконалення управління водокористуванням за басейновим принципом. У 
сучасних умовах управління водогосподарським комплексом у басейнах річок характеризується 
наявністю складної системи галузевих, відомчих і місцевих функцій та структур державного 
управління, що мають переважно галузеву і адміністративно-територіальну (а не басейнову) 
орієнтацію, неефективний і незбалансований механізм  регулювання водних відносин і не відповідають 
задекларованому Водним кодексом України басейновому принципу управління водокористуванням і 
охороною вод та відтворенням водних ресурсів на основі державних, міждержавних та регіональних 
програм. 

В Україні, як і в інших країнах СНД, все ще традиційно зберігається властива плановій економіці 
тенденція  зосередження функцій екологічного і господарського управління водою в руках держави. В 
умовах переходу України до ринкових відносин роль держави в господарському управлінні поступово 
зменшується, поступаючись місцем приватній ініціативі. 

Відомчі інтереси деяких органів державного управління входять у суперечність з цим процесом, 
перешкоджаючи чіткому законодавчому розподілу функцій екологічного і господарського управління.  

Діюче водне законодавство не враховує той очевидний факт, що в умовах ринкової економіки  
дбати про раціональне використання водних ресурсів (як і будь-яких інших ресурсів, що коштують 
грошей) повинна не стільки держава, скільки підприємець, що використовує воду, якщо він не хоче 
працювати на шкоду собі.  

Відповідно до водного законодавства України спеціально уповноважені органи, що здійснюють 
державне управління в галузі використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів – це 
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центральні органи виконавчої влади: з питань екології і природних ресурсів, з питань водного 
господарства, з питань геології і використання надр, їхні органи на місцях та інші органи. 

При відсутності єдиного державного органу басейнового управління, що відповідає за стан 
водних об'єктів у басейні, право такого управління законом надано великій кількості державних 
органів, для яких воно не є головним обов'язком. Внаслідок цього спостерігається паралелізм і 
дублювання при здійсненні ряду функцій управління. 

Наприклад, правом контролю використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів 
володіють Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міська 
Ради, районні Ради, сільські, селищні, міські Ради, а також Кабінет Міністрів України, спеціально 
уповноважені органи виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, а також з питань 
геології і використання надр. До них ще потрібно додати органи санітарно-гігієнічного і 
прокурорського нагляду. 

У такий спосіб можна зробити висновок, що існуюча в Україні система екологічного управління 
водами вимагає істотного поліпшення. 

Відповідно до матеріалів Глобального Водного Партнерства, на Всесвітньому самміті в 
Йоханнесбурзі в серпні 2002 року, міжнародним співтовариством усвідомлено, що шлях до екологічно 
безпечного водокористування – це впровадження принципів Інтегрованого управління водними 
ресурсами. 

Інтегроване управління водними ресурсами визначається як «процес, що сприяє погодженому 
розвиткові і управлінню водою, землею й іншими ресурсами з метою досягнення максимального 
соціально-економічного благополуччя на справедливій основі без заподіяння збитку стійкості життєво-

важливим екосистемам». 
Реформована система управління водними ресурсами дозволить забезпечити поліпшення 

соціальних умов життя населення і водопостачання  держави в цілому, зменшити збитки від 
негативних наслідків шкідливого впливу вод. 

Невідповідність системи управління водними ресурсами басейновому принципу обумовлює 
низку проблем, пов’язаних з відсутністю єдиного координуючого центру, головні з яких: 

- басейнова незбалансованість водогосподарської  та екологічної політики, що призводить до 
неузгодженості пріоритетів і незбалансованості системи водокористування, охорони вод, відтворення 
водного фонду, і як правило, до розпорошення і нецілеспрямованого використання інвестицій; 

- відсутність чіткої ієрархії відповідальності за стан водного фонду і якість водних ресурсів, 
використання цільових засобів; 

- недосконалість системи правового регулювання басейнових водних відносин, в тому числі 
обмеження впливу на водний об’єкт джерел забруднення, розташованих у різних областях, при 
плануванні водоохоронних заходів; 

- неузгодженість у прийнятті рішень про спрямування та першочерговість заходів, їх 
фінансування; 

- недосконалість системи економічного стимулювання раціонального використання та 
ефективного керування охороною і відтворенням водного фонду і ресурсів; 

- недосконалість басейнової системи інформаційно-аналітичного супроводу керування та 
еколого-економічної оцінки функціонування водогосподарського комплексу; 

- неможливість обґрунтування встановлення нормативів якості води у водних об’єктах, 
забезпечення дотримання яких було б реальною задачею, виходячи з інвестиційних можливостей. 

Кризовий стан водно-екологічних та водогосподарських умов вимагає розвитку екологічного 
підходу до всіх господарських заходів, що здійснюються, вдосконалення системи управління водними 
об’єктами, водними ресурсами. 

Екологічний підхід передбачає: 
- комплексну оцінку впливу на водні ресурси з боку всіх елементів соціально-еколого-

економічної системи басейну; 
- сполучення адміністративно-територіальних господарчих інтересів, інтересів різних категорій 

водокористувачів із вимогами збереження водних ресурсів усього басейну; 
- визначення припустимого антропогенного навантаження на басейн і розробку комплексних 

цільових програм поетапного досягнення самовідтворюючого водокористування; 
- визначення людини центральним елементом екосистеми басейну. 
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центральні органи виконавчої влади: з питань екології і природних ресурсів, з питань водного 
господарства, з питань геології і використання надр, їхні органи на місцях та інші органи.

При відсутності єдиного державного органу басейнового управління, що відповідає за стан 
водних об'єктів у басейні, право такого управління законом надано великій кількості державних 
органів, для яких воно не є головним обов'язком. Внаслідок цього спостерігається паралелізм і 
дублювання при здійсненні ряду функцій управління.

Наприклад, правом контролю використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів 
володіють Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міська 
Ради, районні Ради, сільські, селищні, міські Ради, а також Кабінет Міністрів України, спеціально 
уповноважені органи виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів, а також з питань 
геології і використання надр. До них ще потрібно додати органи санітарно-гігієнічного і 
прокурорського нагляду.

У такий спосіб можна зробити висновок, що існуюча в Україні система екологічного управління 
водами вимагає істотного поліпшення.

Відповідно до матеріалів Глобального Водного Партнерства, на Всесвітньому самміті в 
Йоханнесбурзі в серпні 2002 року, міжнародним співтовариством усвідомлено, що шлях до екологічно 
безпечного водокористування це впровадження принципів Інтегрованого управління водними 
ресурсами.

Інтегроване управління водними ресурсами визначається як «процес, що сприяє погодженому 
розвиткові і управлінню водою, землею й іншими ресурсами з метою досягнення максимального 
соціально-економічного благополуччя на справедливій основі без заподіяння збитку стійкості життєво-

важливим екосистемам».
Реформована система управління водними ресурсами дозволить забезпечити поліпшення 

соціальних умов життя населення і водопостачання  держави в цілому, зменшити збитки від 
негативних наслідків шкідливого впливу вод.

Невідповідність системи управління водними ресурсами басейновому принципу обумовлює 
низку проблем, пов’язаних з відсутністю єдиного координуючого центру, головні з яких:

- басейнова незбалансованість водогосподарської  та екологічної політики, що призводить до 
неузгодженості пріоритетів і незбалансованості системи водокористування, охорони вод, відтворення 
водного фонду, і як правило, до розпорошення і нецілеспрямованого використання інвестицій;

- відсутність чіткої ієрархії відповідальності за стан водного фонду і якість водних ресурсів, 
використання цільових засобів;

- недосконалість системи правового регулювання басейнових водних відносин, в тому числі 
обмеження впливу на водний об’єкт джерел забруднення, розташованих у різних областях, при 
плануванні водоохоронних заходів;

- неузгодженість у прийнятті рішень про спрямування та першочерговість заходів, їх 
фінансування;

- недосконалість системи економічного стимулювання раціонального використання та 
ефективного керування охороною і відтворенням водного фонду і ресурсів;

- недосконалість басейнової системи інформаційно-аналітичного супроводу керування та 
еколого-економічної оцінки функціонування водогосподарського комплексу;

- неможливість обґрунтування встановлення нормативів якості води у водних об’єктах, 
забезпечення дотримання яких було б реальною задачею, виходячи з інвестиційних можливостей.

Кризовий стан водно-екологічних та водогосподарських умов вимагає розвитку екологічного 
підходу до всіх господарських заходів, що здійснюються, вдосконалення системи управління водними 
об’єктами, водними ресурсами.

Екологічний підхід передбачає:
- комплексну оцінку впливу на водні ресурси з боку всіх елементів соціально-еколого-

економічної системи басейну;
- сполучення адміністративно-територіальних господарчих інтересів, інтересів різних категорій 

водокористувачів із вимогами збереження водних ресурсів усього басейну;
- визначення припустимого антропогенного навантаження на басейн і розробку комплексних 

цільових програм поетапного досягнення самовідтворюючого водокористування;
- визначення людини центральним елементом екосистеми басейну.
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Проведена комплексна оцінка  ВГК України, в тому числі в розрізі основних басейнів річок 
дозволила визначити основні напрями удосконалення управління водокористуванням за басейновим 
принципом.  

Поліпшення якості забезпечення водними ресурсами населення та галузей економіки. Аналіз 
комплексної оцінки водокористування засвідчив необхідність впровадження басейнової системи 
управління водними ресурсами в Україні на основі сталого, гарантованого постачання населення і 
галузей економіки водою у необхідній кількості, якості і режимі з дотриманням оптимальних умов 
водокористування. 

Основними цілями є: 
- підвищення ресурсної спроможності, технологічної і санітарної надійності систем 

водопостачання; 
- забезпечення гарантованого, екологічно безпечного водопостачання міського і сільського 

населення; 
- оптимізація та стабілізація забору води і обсягів її використання в процесі структурної 

перебудови економіки і очікуваного зростання виробництва; 
- зменшення непродуктивних безповоротних втрат води в процесі її транспортування і 

використання; 
- зменшення водоємності продукції; 
- забезпечення ресурсного та екологічного благополуччя водних джерел, досягнення балансу між 

рівнями шкідливого впливу забруднень на водні ресурси і їхньою спроможністю на відновлення. 
До пріоритетних завдань відносяться: 
- будівництво та реконструкція водосховищ, каналів, водоводів, резервуарів, розвідної мережі і 

ін.; 
- залучення у господарський обіг морських і шахтних вод, повторне використання стічних і 

колекторно-дренажних вод; 
- штучне поповнення запасів підземних вод; 
- розширення обсягів використання підземних вод для питних потреб населення; 
- розвиток існуючих та створення нових систем водопостачання в містах і селищах; 
- реконструкція аварійних мереж водопостачання із заміною спрацьованого обладнання; 
- оснащення житлового фонду засобами обліку та споживання води; 
- забезпечення якісним водопостачанням сільських населених пунктів; 
- реконструкція і переоснащення  промислових підприємств сучасним виробничим 

устаткуванням, упровадження і освоєння маловідходних, водоощадливих технологій (у тому числі 
безводних, маловодних і безстічних); 

- скорочення використання прісної води промисловістю за рахунок залучення у господарський 
обіг морських, високомінералізованих підземних і шахтних вод, повторного використання стічних і 
колекторно-дренажних вод; 

- відновлення роботи вивільнених потужностей оборотних систем;  
- створення замкнутих систем водокористування (перспективний напрям); 
- усунення причин фільтраційних й інших непродуктивних втрат води при її транспортуванні в 

комунальному і сільському господарстві; 
- зменшення використання питної води на виробничі потреби у промисловості; 
- удосконалення нормативно-правової та еколого-економічної бази водокористування; 
- удосконалення системи обліку, моніторингу та контролю забруднення водних джерел, 

розроблення та введення в дію системи ідентифікації та інструментального контролю за стаціонарними 
джерелами забруднення вод із створенням відповідної інформаційної бази даних; 

- захист водних об’єктів від забруднення поверхневим стоком із урбанізованих територій та 
сільськогосподарських угідь. 

Вирішення цих завдань повинно супроводжуватися: 
- підтримкою на державному рівні (за рахунок кредитування, стимулювання залучення власних 

коштів підприємств тощо) реконструкції споруд виробничого водопостачання підприємств енергетики, 
гірничо-металургійної, хімічної та інших галузей промисловості в комплексі заходів щодо їх 
структурної перебудови; 

- впровадженням аудиту з метою еколого-економічної оцінки технологій водокористування; 
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- розробкою галузевих, регіональних, басейнових, місцевих та об’єктних науково-технічних та 
інвестиційних програм та проектів. 

З метою забезпечення екосистемного регулювання водокористування передбачається: 
- створення басейнової системи управління використанням і охороною вод та відтворенням 

водних ресурсів; 
- удосконалення системи регламентації водокористування з наданням безумовного пріоритету 

збереженню водних ресурсів, нормування експлуатаційної складової водних ресурсів для умов різної 
водності і якості води в джерелах; 

- пріоритетне застосування економічних важелів регулювання водокористування і оптимальне 
поєднання їх з організаційними та правовими заходами; 

- розроблення і впровадження науково обґрунтованих норм витрат води на одиницю виробленої 
продукції; 

- лімітування забору води, безповоротного водоспоживання і скиду стічних вод з урахуванням 
ресурсної і самоочисної спроможності водних джерел; 

- удосконалення схеми управління водними ресурсами і використанням водних об'єктів з 
розробленням і впровадженням методів оптимізації водогосподарського балансу, структури та 
пріоритетів водокористування шляхом поетапного територіально-пооб´єктного ліцензування та 
регламентації; 

- розроблення і впровадження методів регулювання розміщення, розвитку і структури об´єктів-

водокористувачів в залежності від ресурсної здатності та стійкості водних джерел до антропогенного 
навантаження; 

- забезпечення засобами обліку та контролю водозабору та скиду води; 
- стимулювання раціонального і ощадливого використання водних ресурсів. 
Удосконалення організаційної структури і функціональної схеми впровадження управління 

водними ресурсами за басейновим принципом. Басейновий принцип управління визнано одним із 
ефективних методологічних засобів вирішення глобальних екологічних проблем водокористування, 
охорони вод і відтворення водних ресурсів. 

Стратегічна мета управління водними ресурсами за басейновим принципом полягає у 
забезпеченні басейнової збалансованості розвитку водного господарства, охорони вод і відтворення 
водних ресурсів на основі узгодженості правових засад і управлінських дій суб’єктів водокористування 
за басейновим принципом, спрямованих на стале водозабезпечення населення і галузей економіки, 
впровадження перспективних технологічних нормативів використання водних ресурсів, запобігання 
шкідливій дії вод. 

Одним із напрямів розвитку басейнового управління є створення та забезпечення 
функціонування такого фінансового механізму, який би гарантував безпосередній зв'язок між платою 
за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну. 

При цьому, як свідчить зарубіжний досвід, найкращі результати управління водами досягаються 
там, де існує проста, справедлива і зрозуміла для всіх, і в першу чергу для водокористувачів, система 
встановлення, збирання та подальшого використання плати за забір і безповоротне споживання води та 
за скидання нормованих речовин із зворотною водою. 

Постає задача побудувати оновлену систему управління водним господарством України 
відповідно до сучасних поглядів і принципів, з урахуванням останніх досягнень науки і техніки, і з її 
допомогою вивести водне господарство з глибокої кризи, поставити на службу соціально-економічній 
відбудові нової демократичної країни, що стала на шлях незалежності. 

У зв'язку з неможливістю швидкого вирішення всіх водних проблем, державна політика повинна 
будуватися на принципах визначення стратегічних цілей, на які орієнтується вся водогосподарська 
діяльність і з якими зіставляються як сучасні дії, так і ті, що плануються на найближчу перспективу, а 

також цілі перехідного періоду. 
Стратегічні цілі зумовлені головними водними інтересами суспільства, досягнення їх дозволить 

вирішити водогосподарські проблеми, усунути водні протиріччя і зняти водні обмеження при 
вирішенні соціально-економічних завдань. 

Сучасний стан басейнового управління водокористуванням, охороною вод і відтворенням водних 
ресурсів України характеризується як складна система галузевих, відомчих і місцевих функцій і 
структур державного управління, які мають переважно галузеву і адміністративно-територіальну (а не 
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- розробкою галузевих, регіональних, басейнових, місцевих та об’єктних науково-технічних та 
інвестиційних програм та проектів.

З метою забезпечення екосистемного регулювання водокористування передбачається:
- створення басейнової системи управління використанням і охороною вод та відтворенням 

водних ресурсів;
- удосконалення системи регламентації водокористування з наданням безумовного пріоритету 

збереженню водних ресурсів, нормування експлуатаційної складової водних ресурсів для умов різної 
водності і якості води в джерелах;

- пріоритетне застосування економічних важелів регулювання водокористування і оптимальне 
поєднання їх з організаційними та правовими заходами;

- розроблення і впровадження науково обґрунтованих норм витрат води на одиницю виробленої 
продукції;

- лімітування забору води, безповоротного водоспоживання і скиду стічних вод з урахуванням 
ресурсної і самоочисної спроможності водних джерел;

- удосконалення схеми управління водними ресурсами і використанням водних об'єктів з 
розробленням і впровадженням методів оптимізації водогосподарського балансу, структури та 
пріоритетів водокористування шляхом поетапного територіально-пооб´єктного ліцензування та 
регламентації;

- розроблення і впровадження методів регулювання розміщення, розвитку і структури об´єктів-

водокористувачів в залежності від ресурсної здатності та стійкості водних джерел до антропогенного 
навантаження;

- забезпечення засобами обліку та контролю водозабору та скиду води;
- стимулювання раціонального і ощадливого використання водних ресурсів.
Удосконалення організаційної структури і функціональної схеми впровадження управління 

водними ресурсами за басейновим принципом. Басейновий принцип управління визнано одним із 
ефективних методологічних засобів вирішення глобальних екологічних проблем водокористування, 
охорони вод і відтворення водних ресурсів.

Стратегічна мета управління водними ресурсами за басейновим принципом полягає у 
забезпеченні басейнової збалансованості розвитку водного господарства, охорони вод і відтворення 
водних ресурсів на основі узгодженості правових засад і управлінських дій суб’єктів водокористування 
за басейновим принципом, спрямованих на стале водозабезпечення населення і галузей економіки, 
впровадження перспективних технологічних нормативів використання водних ресурсів, запобігання 
шкідливій дії вод.

Одним із напрямів розвитку басейнового управління є створення та забезпечення 
функціонування такого фінансового механізму, який би гарантував безпосередній зв'язок між платою 
за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних заходів у межах басейну.

При цьому, як свідчить зарубіжний досвід, найкращі результати управління водами досягаються 
там, де існує проста, справедлива і зрозуміла для всіх, і в першу чергу для водокористувачів, система 
встановлення, збирання та подальшого використання плати за забір і безповоротне споживання води та 
за скидання нормованих речовин із зворотною водою.

Постає задача побудувати оновлену систему управління водним господарством України 
відповідно до сучасних поглядів і принципів, з урахуванням останніх досягнень науки і техніки, і з її 
допомогою вивести водне господарство з глибокої кризи, поставити на службу соціально-економічній 
відбудові нової демократичної країни, що стала на шлях незалежності.

У зв'язку з неможливістю швидкого вирішення всіх водних проблем, державна політика повинна 
будуватися на принципах визначення стратегічних цілей, на які орієнтується вся водогосподарська 
діяльність і з якими зіставляються як сучасні дії, так і ті, що плануються на найближчу перспективу, а
також цілі перехідного періоду.

Стратегічні цілі зумовлені головними водними інтересами суспільства, досягнення їх дозволить 
вирішити водогосподарські проблеми, усунути водні протиріччя і зняти водні обмеження при 
вирішенні соціально-економічних завдань.

Сучасний стан басейнового управління водокористуванням, охороною вод і відтворенням водних 
ресурсів України характеризується як складна система галузевих, відомчих і місцевих функцій і 
структур державного управління, які мають переважно галузеву і адміністративно-територіальну (а не 
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басейнову) спрямованість і недосконалий та незбалансований механізм водокористування, охорони вод 
і відтворення водних ресурсів. 

Для більш системного і поглибленого опису сучасного стану БСУ необхідно провести 
комплексну інвентаризацію діючих функціональних положень суб'єктів басейнового управління, 
законодавчих і нормативно-правових актів щодо регулювання їх взаємовідносин і відповідальності за 
стан і якість водних ресурсів. 

Необхідно також мати комплексну басейнову базу даних відповідно джерел забруднень і 
суб'єктів водокористування. Для цього необхідно провести комплексний екологічний експрес-аудит 
усіх суб'єктів водокористування і джерел забруднення. Системний аналіз сучасного стану БСУ 
допоможе конкретизувати напрями її розвитку і обсяги фінансування. 

Керівні принципи розвитку басейнової системи управління. Ці принципи визначені з 
орієнтацією на функціональну управлінську (а не господарську) сферу басейнової діяльності, у якій 
об'єктом управління виступає басейн річки з його діючою структурою водокористування, охорони вод і 
відтворення водних ресурсів, яку необхідно удосконалювати і розвивати. 

Визначальними принципами розвитку БСУ повинні бути: 
- пріоритетність екологічної безпеки водокористування і водоспоживання або пріоритетність 

екологічних політик суб'єктів басейнового водокористування як найвищих галузевих, корпоративних, 
місцевих пріоритетів і вирішального фактору екологічного оздоровлення басейну річки, поліпшення 
якості питної води та сталого розвитку; 

- басейнова узгодженість екологічних політик суб'єктів БСУ і збалансованість їх політик 
водокористування і водогосподарської діяльності; 

- самодостатність і самоокупність басейнової системи водокористування, охорони вод і 
відтворення водних ресурсів; 

- еколого-економічна цілісність системи водокористування, охорони вод та відтворення водних 
ресурсів; 

- забезпечення взаємодії суб'єктів БСУ на основі програмно-цільового методу управління, 
комплексного системного підходу і наявності Головного басейнового еколого-економічного 
координатора (Басейнової Ради); 

- стандартизація процедур і процесу басейнового управління і нормалізація ієрархії 
відповідальності як гарантій ефективності басейнового управління і підсилення відповідальності за 
якість водних ресурсів і стан водних об'єктів басейну; 

- гнучкість організаційно-правових структур і механізмів БСУ, здатних адекватно адаптуватися 
до зміни умов розвитку (політичних, економічних, законодавчих, результативних та інших); 

- багатоваріантність механізмів еколого-інвестиційної діяльності та фінансування басейнових 
заходів; 

- дієздатність механізму стимулювання ефективності БСУ і раціонального водокористування та 
відтворення водних ресурсів; 

- наукова обґрунтованість управлінських рішень і освітянська підготовленість до їх здійснення; 
- комплексність басейнової бази даних і ефективність зворотного зв'язку (моніторинг сталого 

розвитку басейну). 
Наукові засади, концепція та план упровадження басейнової системи в Україні. Річковий 

басейн є природною одиницею екологічного районування, його межі, як правило, не співпадають з 
адміністративними кордонами, що стає на заваді екологічного управління. Звичайно басейн великої і 
середньої річки, який має площу водозбору 2 тис. км2 і більше (для великої річки він перевищує 50 тис. 
км2) охоплює декілька адміністративних областей. 

У Водному кодексі України (стаття 13) декларується, що державне управління в галузі 
використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим принципом на 
основі державних, міждержавних та регіональних програм. 

Наукове обґрунтування басейнових систем управління водами проводилось у багатьох країнах 
протягом останніх десятиріч паралельно зі спробами їх впровадження. Виходячи з того, що критерієм 
вибору є практика, саме результати впровадження басейнового підходу до управління і слід перш за 
все брати до уваги при створенні концепції такого підходу в Україні. 

Прикладом всебічно обґрунтованого впровадження басейнової системи управління, як свідчить 
вивчення світового досвіду, може служити система, реалізована у Франції, результати функціонування 
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якої одержали загальне визнання, і кількість прихильників ідеї запровадження такої системи у різних 
країнах зростає з кожними роком. 

Згідно з прийнятими Верховною Радою України Основними напрямами державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки, довготерміновими цілями політики раціонального використання і відтворення водних ресурсів 
та екосистем є: 

1. Зменшення антропогенного навантаження на водні об'єкти. 
2. Досягнення екологічно безпечного використання водних об'єктів і водних ресурсів для 

задоволення господарських потреб суспільства. 
3. Забезпечення екологічно стійкого функціонування водного об'єкта як елемента природного 

середовища зі збереженням властивості водних екосистем відновлювати якість води. 
4. Створення ефективної структури управління і механізмів економічного регулювання охорони 

та використання водних ресурсів. 
5. Для поетапного досягнення зазначених цілей необхідно здійснити комплекс заходів та такими 

пріоритетними напрямами:  
6. Охорона поверхневих і підземних вод від забруднення. 
7. Екологічно безпечне використання водних ресурсів. 
8. Відродження і підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та заходи боротьби із 

шкідливою дією вод. 
9. Удосконалення системи управління охороною та використанням водних ресурсів. 
10. Зменшення впливу радіоактивного забруднення. 

Створення Міжнародних басейнових рад. Потреба врахування інтересів водокористування у 
басейнах річок, загострення проблеми забруднення води в міжнародних ріках і деградація їх екосистем 
визначають необхідність створення або зміцнення міжнародно-правової та інституціональної бази, 
здатної забезпечити протидію водно-екологічній загрозі. 

Зараз організаційно оформлене співробітництво існує в багатьох великих міжнародних басейнах 
річок. Воно здійснюється у межах спільних органів (комісії, комітети), що діють в усьому басейні, чи 
угод, підписаних двома або більше країнами. Тільки в Європі і Північній Америці діє близько 150 
двох- і багатосторонніх угод про охорону і використання транскордонних водотоків. 

У Європі досвід співробітництва шляхом укладання угод і створення міжнародних органів 
накопичено у басейнах річок Дунай, Рейн, Ельба, Одер, Маас, Мозель, Саар, на інших континентах – 
Меконг, Ганг, Ніл, Св. Лаврентія та інших річок. 

Позитивним фактором можна вважати усвідомлення міжнародним співтовариством того, що 
регулювання природокористування, охорона і відтворення природно ресурсного потенціалу може 
здійснюватися тільки у межах усієї річкової системи, тобто згідно з басейновим принципом. 

Басейнові Ради створюються з метою встановлення ефективного механізму координації зусиль 
прикордонних держав з екологічного оздоровлення басейнів річок, розробки і підписання міжурядових 
угод і нормативних актів, ефективного обміну інформацією і забезпечення широкої участі всіх 
зацікавлених сторін. 

Створення Басейнових Рад повинно ґрунтуватися на існуючій, досить розвинутій законодавчій 
базі і практиці співробітництва між країнами басейнів річок у галузі охорони довкілля, спільного 
використання та охорони транскордонних водостоків. 

Прикордонні з Україною держави накопичили значний позитивний досвід упровадження та 
удосконалення басейнового принципу управління водними ресурсами і їхньою охороною. 

Здійснення цих завдань тісно пов`язане з вирішенням проблеми комплексної оцінки 
водокористування, які є необхідною умовою формування природного базису суспільства та 
водокористування. 

Основні принципи територіальної організації водогосподарських комплексів повинні 
враховувати особливості формування водних ресурсів, а його розвиток – ґрунтуватись на симбіозі 
законів взаємодії природних систем і економіки (за пріоритетом перших), встановленні екологічних 
обмежень, створенні системи платежів за використання водних ресурсів і їх забруднення, 
впорядкуванні фінансування заходів по охороні, відтворенню і раціональному використанню водних 
ресурсів.  

Взаємозв'язок водних ресурсів, залежність їхнього стану від структурно-функціональної 
організації господарського комплексу зумовлює необхідність регламентації управління за басейновим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

якої одержали загальне визнання, і кількість прихильників ідеї запровадження такої системи у різних 
країнах зростає з кожними роком.

Згідно з прийнятими Верховною Радою України Основними напрямами державної політики 
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки, довготерміновими цілями політики раціонального використання і відтворення водних ресурсів 
та екосистем є:

 Зменшення антропогенного навантаження на водні об'єкти.
 Досягнення екологічно безпечного використання водних об'єктів і водних ресурсів для 

задоволення господарських потреб суспільства.
 Забезпечення екологічно стійкого функціонування водного об'єкта як елемента природного 

середовища зі збереженням властивості водних екосистем відновлювати якість води.
 Створення ефективної структури управління і механізмів економічного регулювання охорони 

та використання водних ресурсів.
 Для поетапного досягнення зазначених цілей необхідно здійснити комплекс заходів та такими 

пріоритетними напрямами: 
 Охорона поверхневих і підземних вод від забруднення.
 Екологічно безпечне використання водних ресурсів.
 Відродження і підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та заходи боротьби із 

шкідливою дією вод.
 Удосконалення системи управління охороною та використанням водних ресурсів.
 Зменшення впливу радіоактивного забруднення.
Створення Міжнародних басейнових рад. Потреба врахування інтересів водокористування у 

басейнах річок, загострення проблеми забруднення води в міжнародних ріках і деградація їх екосистем 
визначають необхідність створення або зміцнення міжнародно-правової та інституціональної бази, 
здатної забезпечити протидію водно-екологічній загрозі.

Зараз організаційно оформлене співробітництво існує в багатьох великих міжнародних басейнах 
річок. Воно здійснюється у межах спільних органів (комісії, комітети), що діють в усьому басейні, чи 
угод, підписаних двома або більше країнами. Тільки в Європі і Північній Америці діє близько 150 
двох- і багатосторонніх угод про охорону і використання транскордонних водотоків.

У Європі досвід співробітництва шляхом укладання угод і створення міжнародних органів 
накопичено у басейнах річок Дунай, Рейн, Ельба, Одер, Маас, Мозель, Саар, на інших континентах 
Меконг, Ганг, Ніл, Св. Лаврентія та інших річок.

Позитивним фактором можна вважати усвідомлення міжнародним співтовариством того, що 
регулювання природокористування, охорона і відтворення природно ресурсного потенціалу може 
здійснюватися тільки у межах усієї річкової системи, тобто згідно з басейновим принципом.

Басейнові Ради створюються з метою встановлення ефективного механізму координації зусиль 
прикордонних держав з екологічного оздоровлення басейнів річок, розробки і підписання міжурядових 
угод і нормативних актів, ефективного обміну інформацією і забезпечення широкої участі всіх 
зацікавлених сторін.

Створення Басейнових Рад повинно ґрунтуватися на існуючій, досить розвинутій законодавчій 
базі і практиці співробітництва між країнами басейнів річок у галузі охорони довкілля, спільного 
використання та охорони транскордонних водостоків.

Прикордонні з Україною держави накопичили значний позитивний досвід упровадження та 
удосконалення басейнового принципу управління водними ресурсами і їхньою охороною.

Здійснення цих завдань тісно пов`язане з вирішенням проблеми комплексної оцінки 
водокористування, які є необхідною умовою формування природного базису суспільства та 
водокористування.

Основні принципи територіальної організації водогосподарських комплексів повинні 
враховувати особливості формування водних ресурсів, а його розвиток ґрунтуватись на симбіозі 
законів взаємодії природних систем і економіки (за пріоритетом перших), встановленні екологічних 
обмежень, створенні системи платежів за використання водних ресурсів і їх забруднення, 
впорядкуванні фінансування заходів по охороні, відтворенню і раціональному використанню водних 
ресурсів.

Взаємозв'язок водних ресурсів, залежність їхнього стану від структурно-функціональної 
організації господарського комплексу зумовлює необхідність регламентації управління за басейновим 
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принципом. Створення раціональної, узгоджено діючої системи управління водними ресурсами і 
забезпечення умов для переходу до сталого, економічно збалансованого розвитку водогосподарських 
комплексів басейнів річок має бути організовано на базі Басейнового водогосподарського об'єднання.  

З урахуванням показників комплексної оцінки водокористування можна вибрати оптимальний 
варіант розміщення водокористування; обґрунтувати ліміти водозабору і скиду забруднених стоків; 
забезпечити раціональне управління басейновими водогосподарськими комплексами.  

2.4.2. Державне управління водним господарством.  
Економічні передумови розвитку водного господарства України. Основними принципами 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» є:  
- дотримання лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської діяльності;  
- безоплатність загального і платність спеціального використання природних ресурсів для 

господарської діяльності; 
- стягнення плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості 

природних ресурсів. 
Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища визначені 

статтею 41 зазначеного Закону і  передбачають: 
- встановлення лімітів використання природних ресурсів і скидів забруднюючих речовин у 

навколишнє природне середовище; 
- встановлення нормативів плати і розмірів платежів за використання природних ресурсів, 

викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. 
Згідно із статтею 44 плата за забруднення навколишнього природного середовища 

встановлюється  на основі лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище. 

Найважливішим важелем впливу на регулювання економічних відносин у водокористуванні і 
однією з основних складових частин раціонального водокористування є платежі за спеціальне 
використання водних ресурсів, їх розподіл та спрямування на вирішення невідкладних 
водогосподарських проблем. 

Спеціальне водокористування – це водокористування, право на здійснення якого набувається 
водокористувачами у разі здійснення ними хоча б одного з окремих видів (типів) водокористування, а 
саме: вилучення (забір) води із водного об’єкта із застосуванням споруд або технічних пристроїв, 
скидання до нього зворотних вод та забруднюючих речовин, використання води, отриманої із водних 
об’єктів або від інших водокористувачів, та використання води без її вилучення з водних об’єктів для 
потреб гідроенергетики, рибництва і водного транспорту на підставі дозволу, що видається у 
встановленому порядку. 

Збори за спеціальне  водокористування включають збори за скидання до водних об’єктів 
забруднюючих речовин, використання води, отриманої з водних об’єктів або від інших 
водокористувачів, та використання води без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідроенергетики. 

Положення статті 30 Водного кодексу України «Збори за спеціальне водокористування» 
узгоджені із Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі 
нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду 
забруднюючих речовин. 

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища 
і стягнення  цього збору розроблено відповідно до статті 44 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» і затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 
березня 1999 р., №303 (табл. 2.2). 

Контроль за дотриманням лімітів скидів здійснюється територіальними органами Мінприроди. 
Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової 
служби. Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні 
органи Мінприроди для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів викидів 
стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів. 

Вимоги до нормування гранично допустимого  скидання  (ГДС)  забруднюючих  речовин,  які 
утворюються в процесі виробничої діяльності водокористувачів, визначені Порядком розроблення і 
затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженим  
постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100. 
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Таблиця 2.2 

Нормативи збору, який справляється за скиди основних  забруднюючих речовин  
у водні об'єкти, в тому числі у морські води 

Назва забруднюючої речовини Норматив збору, гривень/тонну 

Азот амонійний 52,5 

Органічні речовини (за показниками БСК 5) 21 

Завислі речовини 1,5 

Нафтопродукти 309 

Нітрати 4,5 

Нітрити 258 

Сульфати 1,5 

Фосфати 42 

Хлориди 1,5 

  

ГДС  речовини – маса  речовини  у  зворотній воді,  що є максимально допустимою  для  
відведення  за  встановленим  режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю часу. 

Нормативи  ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення 
екологічного нормативу якості  води  водних об'єктів, тобто науково  обгрунтованих  значень  
концентрації забруднюючих речовин та показників якості  води  (загальнофізичні, біологічні,  хімічні,  
радіаційні)  і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та 
водокористування, для забезпечення  екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних 
екосистем. 

Нормативи ГДС – граничні обсяги скидання зворотних вод –встановлюються для введених у дію 
народногосподарських об'єктів та тих, що проектуються чи споруджуються, згідно із вміщеним у 
додатку до вищезазначеної постанови переліком забруднюючих речовин,  скидання яких у поверхневі 
та морські води  водного  фонду  України,  включаючи природні водойми (озера), водотоки  (річки,  
струмки),  штучні водойми (водосховища, ставки),  канали,  внутрішні морські  води, нормується. 

Забруднюючі речовини, що нормуються у всіх випадках скидання зоротних вод наведені в 
табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Забруднюючі речовини, що  нормуються у всіх випадках скидання зворотних вод 

№ з/п Найменування 

1 Розчинений кисень (мг/л) 
2 Завислі речовини 

3 Мінералізація води 

4 Сульфати 

5 Хлориди 

6 Азот амонійний 

7 Нітрати 

8 Нітрити 

9 Фосфати 

10 Нафтопродукти 

  

Крім того, обов'язково  нормуються  такі фізико-хімічні показники, як біохімічне  споживання  
кисню  (БСК 5), хімічне споживання кисню (ХСК) – перманганатна окислюваність та  біхроматна  
окислюваність,  рівень токсичності  води (на основі біотестування), показники бактеріологічного 
забруднення і рівень радіоактивності води (сумарна радіоактивність), та враховуються водневий 
показник (рН) і температура. 

Під час проектування, будівництва нових, розширення, реконструкції,  технічного 
переоснащення та капітального ремонту діючих об'єктів не  допускається впровадження технологій та 
засобів, що  можуть  призвести  до  скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, скидання яких 
нормується (далі – перелік). 
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Таблиця 2.2
Нормативи збору, який справляється за скиди основних  забруднюючих речовин 

у водні об'єкти, в тому числі у морські води
Назва забруднюючої речовини Норматив збору, гривень/тонну 

Азот амонійний
Органічні речовини (за показниками БСК 5) 
Завислі речовини
Нафтопродукти
Нітрати
Нітрити
Сульфати
Фосфати
Хлориди

ГДС  речовини маса  речовини  у  зворотній воді,  що є максимально допустимою  для  
відведення  за  встановленим  режимом даного пункту водного об'єкта за одиницю часу.

Нормативи  ГДС забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення 
екологічного нормативу якості  води  водних об'єктів, тобто науково  обгрунтованих  значень  
концентрації забруднюючих речовин та показників якості  води  (загальнофізичні, біологічні,  хімічні,  
радіаційні)  і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та 
водокористування, для забезпечення  екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних 
екосистем.

Нормативи ГДС граничні обсяги скидання зворотних вод встановлюються для введених у дію 
народногосподарських об'єктів та тих, що проектуються чи споруджуються, згідно із вміщеним у 
додатку до вищезазначеної постанови переліком забруднюючих речовин,  скидання яких у поверхневі 
та морські води  водного  фонду  України,  включаючи природні водойми (озера), водотоки  (річки,  
струмки),  штучні водойми (водосховища, ставки),  канали,  внутрішні морські  води, нормується.

Забруднюючі речовини, що нормуються у всіх випадках скидання зоротних вод наведені в 
табл.

Таблиця 2.3
Забруднюючі речовини, що  нормуються у всіх випадках скидання зворотних вод

№ з/п Найменування
 Розчинений кисень (мг/л) 
 Завислі речовини
 Мінералізація води
 Сульфати
 Хлориди
 Азот амонійний
 Нітрати
 Нітрити
 Фосфати

10 Нафтопродукти

Крім того, обов'язково  нормуються  такі фізико-хімічні показники, як біохімічне  споживання  
кисню  (БСК 5), хімічне споживання кисню (ХСК) перманганатна окислюваність та  біхроматна  
окислюваність,  рівень токсичності  води (на основі біотестування), показники бактеріологічного 
забруднення і рівень радіоактивності води (сумарна радіоактивність), та враховуються водневий 
показник (рН) і температура.

Під час проектування, будівництва нових, розширення, реконструкції,  технічного 
переоснащення та капітального ремонту діючих об'єктів не  допускається впровадження технологій та 
засобів, що  можуть  призвести  до  скидання у водні об'єкти забруднюючих речовин, скидання яких 
нормується (далі перелік).
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Переліки забруднюючих речовин,  скидання яких  нормується, переглядаються та доповнюються 
Мінприроди і затверджуються Кабінетом Міністрів України (один раз на три роки). 

Водокористувачі виступають замовниками розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин, 
що скидаються ними до водних об'єктів. 

Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин для скидання зворотних вод підприємств, 
установ та організацій, які проектуються, здійснюється в складі передпроектної (ТЕО або ТЕР) та 
проектно-кошторисної документації (проект,  робочий проект)  на нове будівництво, розширення, 
реконструкцію і їхнє  технічне переоснащення. 

Скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар'єрних, рудникових вод  із 
накопичувачів здійснюється згідно із індивідуальним регламентом, погодженим із відповідними 
органами охорони навколишнього  природного середовища. 

Нормативи ГДС затверджуються органами Мінприроди одночасно з видачею дозволу на 
спеціальне водокористування. 

У документах, що входять до складу проекту нормативів ГДС, зазначаються фактичні дані про 
наявність забруднюючих речовин, що скидаються водокористувачем у поверхневі водні об'єкти, або 
таких, концентрація яких у зворотній воді збільшується порівняно із забраною водою (наприклад на 
теплових або атомних електростанціях), ліміти на скидання, проекти нормативів ГДС та гранично 
допустимих рівнів токсичності, плани заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для 
поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водному об'єкті. 

У дозволах на спеціальне водокористування обов'язково встановлюється:  
- обсяг скиду стічних вод (в тис. м3/рік, м3/добу, м3/с), у тому числі чистих, забруднених, 

нормативно-очищених; 
- якісна характеристика стічних вод (вміст речовин в стічних водах в мг/л, кг/добу, т/рік). 

На основі вищезгаданих нормативів збору розраховуються збори за скидання забруднюючих 
речовин у водні об'єкти. При цьому обсяги зворотних вод не є об'єктом оподаткування. 

Усе вищесказане так само відноситься і до оподаткування забруднених речовин, що потрапляють 
до водного об'єкта від скидання стічних вод, що утворилися внаслідок випадання атмосферних опадів. 

Платниками збору за скидання до водних об’єктів забруднюючих речовин, використання води 
отриманої з водних об’єктів або від інших водокористувачів, та використання води без її вилучення із 
водних об’єктів для потреб гідроенергетики, рибництва і водного транспорту, є юридичні і фізичні 
особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності, їх об'єднання, філії, відділення, представництва та 
інші відокремлені підрозділи, що здійснюють спеціальне водокористування. 

Згідно зі статтею 44 ВКУ, водокористувачі зобов'язані здійснювати спеціальне водокористування 
лише за наявності дозволу, незалежно від того, це первинні водокористувачі чи вторинні і в усіх 
випадках сплачувати збори за спеціальне водокористування. 

 «Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування» затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року,  №321. 

Інструкції щодо погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування знаходиться в 
стадії розробки та погодження.  

У дозволах на спеціальне водокористування встановлюються ліміти забору води, використання і 
скидання забруднюючих речовин, яких повинні дотримуватися водокористувачі. 

«Порядок зменшення спеціально уповноваженими державними органами лімітів забору, 
використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя», затверджений 
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Державного комітету України по 
водному господарству 30 березня 2001 року, визначає процедуру проведення робіт щодо зменшення 
лімітів забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя. 

В Україні платне водокористування впроваджено з 1982 року. На даний час плата за спеціальне 
використання водних ресурсів регламентується Постановами Кабінету Міністрів України від 18.05.99 
р., №836 та від 16.08.99 р., №1494, у яких вказані нормативи плати за використання водних ресурсів та 
плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, а також Порядок 
справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів. 

Нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів із поверхневих водних об'єктів у 
різних басейнах у межах України коливаються від 2,02 коп./м3

 (Дунай) до 12,1 коп./м3
 (річки 

Приазов.я), за використання підземних вод для різних регіонів – від 4,03 коп./м3
 (Київська область) до 
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12,6 коп./м3
 (Івано-Франківська область). Така велика розбіжність в оплаті  по регіонах і басейнах 

пояснюється, насамперед, різною забезпеченістю водними ресурсами та різним навантаженням на них. 
Плата за спеціальне використання водних ресурсів не справляється: 

- за воду, що використовується для задоволення питних і господарсько-побутових потреб 
населення; 
- за підземну воду, яка є сировиною для технологічного процесу вилучення корисних копалин; 
- за підземну воду, яка вилучається з надр разом з корисними копалинами; 
- за підземну воду, яка вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (забруднення, 

підтоплення, засолення, заболочення, зсуви тощо); 
- за воду, що пропускається через турбіни гідроакумулюючих станцій (ГАЕС), які функціонують у 

комплексі з гідроелектростанціями; 
- за воду, що забирається підприємствами і організаціями для забезпечення випуску молоді цінних 

промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища; 
- за воду, що використовується для протипожежних потреб; 
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст і населених 

пунктів; 
- за воду, що забирається для перекидання у маловодні регіони каналами і водогонами 

міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів: канал Дніпро-Донбас, 
Каховський магістральний канал, Північно-кримський канал, канали Інгулецької зрошувальної 
системи, канал Дніпро-Інгулець, водопровід Дніпро-Західний Донбас, водогін «Київоблводоканал», 
водогін   Дніпро-Кіровоград,   водогін   «Харківкомунпровод», водогін «Луганськводпром», канали та 
водогони підприємств «Кривбаспромводопостачання» та «Укрпромводчормет»; 
- за морську воду. 

Платежі за забір води з водних об'єктів спрямовуються  до державного та місцевого бюджетів. 
Нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів встановлені  постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 травня 1999 року, №836 «Про затвердження нормативів плати за спеціальне 
використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного 
транспорту» (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Нормативи плати за спеціальне  використання водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів 

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Нормативи плати, коп./м3 

Дніпра на північ від м.Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ 5,04 

Дніпра на південь від м. Києва (за винятком Інгульця) 4,79 

Інгульця 7,31 

Сіверського Дінця 9,83 

Південного Бугу (без Інгульця) 5,54 

Інгулу 6,80 

Дністра 3,02 

Вісли та Західного Бугу 3,02 

Пруту та Сірету 2,27 

Тиси 2,27 

Дунаю 2,02 

Річок Криму 10,08 

Річок Призов'я 12,1 

Інших річок 5,54 

 

Основою прогнозування Мінфіном України надходжень коштів до бюджетів є узагальнені 
Держводагенством дані державної статистичної звітності по формі 2-ТП /водгосп/, яка є єдиною 
достовірною інформацією про використання водних ресурсів у розрізі галузей народного господарства, 
адміністративно-територіальних одиниць та басейнів річок. 

Дані обліку використання водних ресурсів є основою для розрахунків сплати платежів за їх 
використання, які повинні надходити до державного та місцевого бюджетів і за рахунок яких 
здійснюється фінансування природоохоронних заходів. 
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12,6 коп./м (Івано-Франківська область). Така велика розбіжність в оплаті  по регіонах і басейнах 
пояснюється, насамперед, різною забезпеченістю водними ресурсами та різним навантаженням на них.

Плата за спеціальне використання водних ресурсів не справляється:
- за воду, що використовується для задоволення питних і господарсько-побутових потреб 

населення;
- за підземну воду, яка є сировиною для технологічного процесу вилучення корисних копалин;
- за підземну воду, яка вилучається з надр разом з корисними копалинами;
- за підземну воду, яка вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (забруднення, 

підтоплення, засолення, заболочення, зсуви тощо);
- за воду, що пропускається через турбіни гідроакумулюючих станцій (ГАЕС), які функціонують у 

комплексі з гідроелектростанціями;
- за воду, що забирається підприємствами і організаціями для забезпечення випуску молоді цінних 

промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища;
- за воду, що використовується для протипожежних потреб;
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст і населених 

пунктів;
- за воду, що забирається для перекидання у маловодні регіони каналами і водогонами 

міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів: канал Дніпро-Донбас, 
Каховський магістральний канал, Північно-кримський канал, канали Інгулецької зрошувальної 
системи, канал Дніпро-Інгулець, водопровід Дніпро-Західний Донбас, водогін «Київоблводоканал», 
водогін   Дніпро-Кіровоград,   водогін   «Харківкомунпровод», водогін «Луганськводпром», канали та 
водогони підприємств «Кривбаспромводопостачання» та «Укрпромводчормет»;
- за морську воду.

Платежі за забір води з водних об'єктів спрямовуються  до державного та місцевого бюджетів.
Нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів встановлені  постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 травня 1999 року, №836 «Про затвердження нормативів плати за спеціальне 
використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного 
транспорту» (табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Нормативи плати за спеціальне  використання водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Нормативи плати, коп./м3 

Дніпра на північ від м.Києва (Прип'яті та Десни), включаючи м. Київ 

Дніпра на південь від м. Києва (за винятком Інгульця)
Інгульця
Сіверського Дінця
Південного Бугу (без Інгульця)
Інгулу
Дністра
Вісли та Західного Бугу
Пруту та Сірету
Тиси
Дунаю
Річок Криму
Річок Призов'я
Інших річок

Основою прогнозування Мінфіном України надходжень коштів до бюджетів є узагальнені 
Держводагенством дані державної статистичної звітності по формі 2-ТП /водгосп/, яка є єдиною 
достовірною інформацією про використання водних ресурсів у розрізі галузей народного господарства, 
адміністративно-територіальних одиниць та басейнів річок.

Дані обліку використання водних ресурсів є основою для розрахунків сплати платежів за їх 
використання, які повинні надходити до державного та місцевого бюджетів і за рахунок яких 
здійснюється фінансування природоохоронних заходів.
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Плата за використання водних ресурсів повинна забезпечити їх відтворення та охорону. Вона має 
стати головним джерелом фінансування водоохоронних заходів, реконструкції і підтримання 
належного стану обєктів, що експлуатуються водогосподарськими організаціями та заходів по 
запобіганню шкідливої дії вод. 

Основні затрати по експлуатації більшості  складних та енергомістких водогосподарських  
комплексів у даний час покладені на Держводагенство  України, оскільки до цього часу відсутній 
механізм компенсації затрат по експлуатації водогосподарських систем. 

Водогосподарські організації здійснюють свою діяльність за рахунок бюджетних асигнувань, які 
з року в рік зменшуються. 

Це призвело до виникнення напруженої водогосподарської ситуації в маловодних регіонах, 
погіршення санітарно-екологічного стану водних джерел. Особливо це відчутно у періоди сухої та 
жаркої погоди літньо-осінньої межені.  

З метою формування механізмів фінансового забезпечення водогосподарської діяльності 
необхідно, насамперед, проаналізувати витрати держави на утримання водогосподарських обєктів, 
внести зміни до нормативно-правової бази, удосконалити юридичні, економічні та адміністративні 
аспекти управління.  

Існуюча організаційна структура управління водокористуванням  недостатньо ефективна 
внаслідок поділу компетенції між багатьма відомствами та відсутністю чіткої координації і 
узгодженості дій, недосконалості господарського механізму, заснованого на бюджетному фінансуванні.  

Сьогодні необхідно створити основи економічного механізму, здатного забезпечити 
акумулювання коштів і цільове фінансування  природоохоронних заходів.  

Формування економічного механізму у водогосподарській діяльності  згідно із Законом України 
«Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» є одним з головних шляхів 
реалізації основних принципів розвитку водного господарства.   

Серед інших найважливіших напрямів розвитку економічного механізму природокористування 
та природоохоронної діяльності, виконання яких необхідно забезпечити у найближчий період, мають 
бути: 

1. Пріоритетність економічних важелів регулювання водних відносин, оптимальне їх поєднання з 
організаційними та правовими заходами; еколого-економічна регламентація водокористування. 

2. Розробка основних принципів формування економічних механізмів регулювання водних відносин 
з урахуванням пріоритетів міжнародної діяльності держави у сфері використання і охорони водних 
ресурсів і адаптації водного законодавства України до законодавства Європейського співтовариства. 
Основні принципи і напрямки розвитку економічних механізмів  необхідно розробити з урахуванням 
пропозицій суб'єктів водогосподарського комплексу України, що охоплюють усі сфери його діяльності. 

3. Подальше удосконалення організаційної структури і функціональної схеми впровадження 
басейнового принципу управління водним господарством. Забезпечення управління у водозбірних 
басейнах річок, включаючи економічний механізм. 

4. Удосконалення тарифної політики щодо плати за водні ресурси, визначення механізмів 
погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, лімітів забору води, безповоротного 
водокористування і скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти з урахуванням їхньої ресурсної і 
відновлюваної спроможності. Перегляд  питання про дію пільгових коефіцієнтів при нарахуванні плати 
за спеціальне водокористування деяким галузям економіки, включаючи нарахування плати за 
використання води на господарсько-питне водопостачання.  

5. Розробка механізму щодо економічного стимулювання водозбереження та недопущення скидів 
забруднених вод. 

6. Розробка методики визначення розмірів збитків, спричинених шкідливою дією вод, та порядок 
відшкодування витрат, пов'язаних з ліквідацією заподіяних наслідків. 

7. Розробка і затвердження порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з 
урахуванням пріоритетності фінансування з Державного фонду охорони навколишнього природного 
середовища загальнодержавних екологічних та комплексних програм.  

8. Розробка економічних стимулів, що сприяють залученню іноземних інвестицій для вирішення 
регіональних проблем використання водних ресурсів. Економічні відносини України і світового 
співтовариства повинні будуватись на такій основі, яка  передбачала б урахування водного фактора при 
кредитуванні та інших видах допомоги Світового банку, Європейського співтовариства та інших 
джерел. 
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Державний облік водокористування і державний водний кадастр. Головною метою 
здійснення державної статистичної звітності за формою 2-ТП /водгосп/ є систематизація даних про 
забір та використання водних ресурсів, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, а також 
розрахунків надходжень коштів за використання водних ресурсів та їх правильне обчислення. 

Держводагенство України здійснює ведення обліку використання водних ресурсів у річному 
розрізі з 1976 року згідно із Положенням про державний облік вод та їх використання (затверджено 
постановою Ради Міністрів СРСР від 10.03.75 р., №197).  

Починаючи з 1 кварталу 1998 року, з метою посилення дійового контролю за обліком 
використання водних ресурсів, упроваджена квартальна форма державної статистичної звітності 2-ТП 
/водгосп/, яку разом із «Інструкцією...» щодо її заповнення затверджено Наказом Держкомстату 
України від 30.09.97 р., №230 та зареєстровано Мінюстом 16.10.99 р. за  №480/2284. 

Основою державного обліку використання вод є первинний облік водоспоживання і 
водовідведення, за даними якого підприємства, організації та установи складають звіти про 
використання води за формою № 2-ТП /водгосп/.  

Перелік підприємств, які здійснюють державний облік, визначається басейновими управліннями 
водних ресурсів Держводагенства України відповідно до критеріїв, що затверджуються 
Держводагенством і погоджуються в установленому законодавством порядку територіальними 
органами Мінекоресурсів України. 

Згідно із Водним кодексом України і Положенням про державний облік вод та їх використання 
контроль за правильністю первинного обліку здійснюють місцеві органи по регулюванню 
використання і охороні вод Мінекоресурсів і Держводагенства. 

Наявність водовимірювальних приборів, обладнання, їх правильна експлуатація і своєчасна 
перевірка достовірності показань – необхідна умова ведення обліку водоспоживання і водовідведення. 

Державний облік використання водних ресурсів забезпечує одержання даних, необхідних для 
здійснення державного управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів. 

Водний кадастр по розділу «використання вод» складається на основі даних держстатзвітності 2-

ТП /водгосп/. Дані водного кадастру дозволяють використовувати їх для: 
- поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів; 
- розміщення виробничих сил на території країни; 
- складання схем комплексного використання та охорони вод і водогосподарських балансів; 
- проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд, 

пов'язаних з використанням вод; 
- прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод; 
- розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем; 
- нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості води; 
- розроблення заходів щодо запобігання шкідливої дії вод та ліквідації її наслідків; 
- здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та 

охорони вод; 
- регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими 

підприємствами. 
Фінансування робіт з ведення державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 
Основою державного обліку «використання вод є первинний облік водоспоживання і 

водовідведення, за даними якого підприємства, організації та установи складають звіти про 
використання води по формі № 2-ТП /водгосп/. Відповідальними за правильність і повноту первинного 
обліку водоспоживання і водовідведення є керівники підприємств, організацій та установ. 

Перелік підприємств, які здійснюють державний облік, визначається басейновими 
водогосподарськими об'єднаннями Держводагенства України відповідно до критеріїв, що 
затверджуються Держводагенством і погоджуються територіальними органами Держкомгідромету 
/поверхневі води/ і органами геології /підземні води/ в установленому законодавством порядку, а також 
з Мінприроди України. 

Всі водокористувачі, які увійшли до Переліку звітуючих підприємств, повинні в термін, 
установлений органами Держводгагенству України, але не пізніше 20 числа місяця наступного за 
звітним, подати звіти за формою 2-ТП /водгосп/ про використання води регіональним органам 
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Державний облік водокористування і державний водний кадастр Головною метою 
здійснення державної статистичної звітності за формою 2-ТП /водгосп/ є систематизація даних про 
забір та використання водних ресурсів, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, а також 
розрахунків надходжень коштів за використання водних ресурсів та їх правильне обчислення.

Держводагенство України здійснює ведення обліку використання водних ресурсів у річному 
розрізі з 1976 року згідно із Положенням про державний облік вод та їх використання (затверджено 
постановою Ради Міністрів СРСР від 10.03.75 р., №197). 

Починаючи з 1 кварталу 1998 року, з метою посилення дійового контролю за обліком 
використання водних ресурсів, упроваджена квартальна форма державної статистичної звітності 2-ТП 
/водгосп/, яку разом із «Інструкцією...» щодо її заповнення затверджено Наказом Держкомстату 
України від 30.09.97 р., №230 та зареєстровано Мінюстом 16.10.99 р. за  №480/2284.

Основою державного обліку використання вод є первинний облік водоспоживання і 
водовідведення, за даними якого підприємства, організації та установи складають звіти про 
використання води за формою № 2-ТП /водгосп/. 

Перелік підприємств, які здійснюють державний облік, визначається басейновими управліннями 
водних ресурсів Держводагенства України відповідно до критеріїв, що затверджуються 
Держводагенством і погоджуються в установленому законодавством порядку територіальними 
органами Мінекоресурсів України.

Згідно із Водним кодексом України і Положенням про державний облік вод та їх використання 
контроль за правильністю первинного обліку здійснюють місцеві органи по регулюванню 
використання і охороні вод Мінекоресурсів і Держводагенства.

Наявність водовимірювальних приборів, обладнання, їх правильна експлуатація і своєчасна 
перевірка достовірності показань необхідна умова ведення обліку водоспоживання і водовідведення.

Державний облік використання водних ресурсів забезпечує одержання даних, необхідних для 
здійснення державного управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів.

Водний кадастр по розділу «використання вод» складається на основі даних держстатзвітності 2-

ТП /водгосп/. Дані водного кадастру дозволяють використовувати їх для:
- поточного і перспективного планування використання вод та здійснення водоохоронних заходів;
- розміщення виробничих сил на території країни;
- складання схем комплексного використання та охорони вод і водогосподарських балансів;
- проектування водогосподарських, транспортних, промислових та інших підприємств і споруд, 

пов'язаних з використанням вод;
- прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов, водності річок та якості вод;
- розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи водогосподарських систем;
- нормування водоспоживання і водовідведення, а також показників якості води;
- розроблення заходів щодо запобігання шкідливої дії вод та ліквідації її наслідків;
- здійснення державного контролю за проведенням заходів для раціонального використання та 

охорони вод;
- регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між водокористувачами та іншими 

підприємствами.
Фінансування робіт з ведення державного водного кадастру здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України.
Основою державного обліку «використання вод є первинний облік водоспоживання і 

водовідведення, за даними якого підприємства, організації та установи складають звіти про 
використання води по формі № 2-ТП /водгосп/. Відповідальними за правильність і повноту первинного 
обліку водоспоживання і водовідведення є керівники підприємств, організацій та установ.

Перелік підприємств, які здійснюють державний облік, визначається басейновими 
водогосподарськими об'єднаннями Держводагенства України відповідно до критеріїв, що 
затверджуються Держводагенством і погоджуються територіальними органами Держкомгідромету 
/поверхневі води/ і органами геології /підземні води/ в установленому законодавством порядку, а також 
з Мінприроди України.

Всі водокористувачі, які увійшли до Переліку звітуючих підприємств, повинні в термін, 
установлений органами Держводгагенству України, але не пізніше 20 числа місяця наступного за 
звітним, подати звіти за формою 2-ТП /водгосп/ про використання води регіональним органам 
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Держводагенства України. Одночасно копії звітів подаються водокористувачами місцевим органам 
Державної податкової адміністрації, що дозволяє більш ретельно контролювати дані про фактичне 
використання водних ресурсів та правильності обчислення платежів за них. При цьому слід зазначити, 
що місцеві органи ДПА не приймають платежі за водні ресурси без надання водокористувачем копії 
форми 2-ТП /водгосп/, завізованої органами Держводагенства. Звітність ведеться наростаючим 
підсумком з початку року (звіт за 4 квартал є річним). 

Вода, що пропускається через споруди гідровузлів для виробництва електроенергії, шлюзування 
суден, пропуску риби, підтримання санітарних умов у нижньому б'єфі та інших потреб, не пов'язаних з 
відбором води із природних об'єктів для технологічних потреб, водообліку не підлягає. 

Згідно із Водним кодексом України і Положенням про державний облік вод та їх використання, 
контроль за правильністю первинного обліку забраних з водних об'єктів та скинутих у них вод і якості 
скинутих вод, за наявністю і станом обладнання і апаратури для обліку споживання і скиду вод і 
дотриманням встановлених термінів атестації цього обладнання і апаратури, здійснюють місцеві 
органи по регулюванню використання і охороні вод Мінприроди і Держводагенства. 

Організація і ведення первинного обліку проводяться в такому порядку: кожен звітуючий 
водокористувач повинен мати схему водопостачання або зрошувальної системи з нанесенням і 
нумерацією місць вимірювання забору /прийому/ і скиду води, а також місць передачі її іншим 
водокористувачам. 

Враховується кількість води на кожному водозаборі, випуску стічних вод, у місцях її передачі 
/прийому/ і в системах оборотного і повторно-послідовного водопостачання, а також якість скинутих 
вод окремо по кожному випуску їх у водні об'єкти, на поля зрошення, фільтрації і випаровування і в 
місцях закачки в підземні горизонти, передачі їх іншим підприємствам, організаціям, установам і т.п. У 
місці кожного виміру ведеться місячна розрахункова відомість, в якій приводяться показники 

водомірних приборів і обладнань і розраховується кількість води, яка пройшла через вимірювальний 
створ за проміжок часу між окремими вимірюваннями. Кожного місяця підсумкові дані цих відомостей 
заносяться в журнал первинного обліку використання вод, що є основою для подальшого складання 
звіту за формою № 2-ТП /водгосп/. 

Кількість або витрати води, як правило, визначаються за допомогою водовимірювальних 
приборів та обладнання. 

Наявність водовимірювальних приборів, обладнання, їх правильна експлуатація і своєчасна 
перевірка достовірності показань – необхідна умова ведення обліку водоспоживання і водовідведення. 
Згідно положення про державний облік вод і їх використання, підприємства, організації і установи 
повинні встановлювати на всіх водозаборах і водоскидах гідрометричне обладнання для вимірювання 
кількості води, крім того, на водоскидах визначати якість стічних вод. Вибір вимірювальних приборів і 
критеріїв, необхідних для ведення первинного обліку, визначається органами Держводагенства за їх 
призначенням, величиною витрат води, потужністю водозабірних і водоскидних споруд, іншими 
факторами. 

Водовимірювальні прилади для вимірювання витрат і кількості води можна поділити на такі 
групи: для вимірювання витрат і кількості води в напірних трубопроводах, в каналах, лотках та інших 
безнапірних водоводах. 

При відсутності водовимірювальних приборів та обладнання витрати води, за погодженням з 
органами по регулюванню використання і охорони вод, можуть визначатися на основі обліку часу 
роботи технологічного обладнання, за об'ємом випущеної продукції і нормами водоспоживання і 
відведення стічних вод на одиницю цієї продукції, характеристиках працюючих насосів, витратах 
електроенергії або іншими методами. 

На сьогодні система обліку і контролю водоспоживання різним водовимірювальним 
обладнанням вимагає реконструкції і удосконалення. Аналіз існуючої системи водообліку свідчить, що 
в Україні інструментальним обліком води забезпечені водозабори для 45…50% обсягів води, яка 
забирається. Об'єкти водовідведення забезпечені інструментальним обліком для 10…15% обсягів 
стоків. Наявні засоби вимірювання в своїй більшості метрологічно не атестовані, не налагоджене їхнє 
серійне виробництво, повірка та ремонт не здійснюється. В зв'язку з цим, необхідно провести 
випробування водовимірювальної апаратури, відібравши із існуючих мінімальну номенклатуру засобів 
вимірювань, що забезпечують усі точки контролю. 

Створення інструментальної системи контролю за використанням водних ресурсів дозволить 
скоротити зверх нормативне використання води і скоротити значні втрати на об'єктах водопостачання 
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промисловості і комунального господарства. Згідно проведених наукових досліджень у галузі 
комунального господарства України, рівень втрат води в містах і на житлових масивах становить від 18 
до 50% від кількості поданої води. 

Органи по регулюванню використання і охорони вод здійснюють приймання від 
водокористувачів і перевірку звітності за формою 2-ТП /водгосп/, після чого подають її на 
інформаційно-обчислювальний центр Держводагенства України для перевірки та узагальнення у межах 
всієї України.  

Державний інформаційно-обчислювальний центр здійснює вхідний контроль звітності, що 
надійшла від місцевих органів по регулюванню використання і охороні вод. Документом, на підставі 
якого проводиться вхідний контроль звітності на обчислювальному центрі, є Перелік організацій, 
підприємств і установ, використання вод якими підлягає державному обліку. 

Головне завдання вхідного контролю звітів на обчислювальному центрі – чітка відповідність між 
поданою звітністю та її параметрами відповідно до Переліку. 

Державному обліку підлягають усі водні об'єкти, що становлять єдиний державний фонд 
України, а також використання вод промисловими, будівельними, транспортними, 
сільськогосподарськими та іншими підприємствами, організаціями та установами незалежно від їх 
відомчої приналежності і форм власності, джерел водопостачання та приймачів скидання стічних вод. 
До них відносяться: 

- всі без винятку водокористувачі, що здійснюють скид стічних вод безпосередньо в поверхневі, 
підземні водні об'єкти, а також на поля фільтрації, накопичувачі, рельєф місцевості, незалежно від 
обсягів скидів; 

- всі водокористувачі, що забирають із природних водних об'єктів 50 м3
 води за добу і більше. 

Охоплення обліком менших за обсягами водокористувачів вирішується обласною держадміністрацією 
за поданням регіональних управлінь комплексного використання водних ресурсів Держводагенства 
України. Про прийняття такого рішення органи Держводагенства України повідомляють 
водокористувача та організацію, якій він підпорядкований; 

- підприємства, що забирають воду із комунального /відомчого/ водопроводу або інших 
водогосподарських систем і які передають стічні води комунальній /відомчій/ каналізації при заборі 
ними 50,0 м3/добу і більше, а також водокористувачі, що мають зворотні системи водовикористання 
загальною потужністю 1000 м3/добу і більше, незалежно від кількості забраної свіжої води. 

Наприклад, обсяг урахованої води на сучасному рівні в басейні Дніпра становить 99,9% 
загального водоспоживання. При цьому 10% крупних підприємств споживають майже 85% загального 
водоспоживання в басейні. Тому оперативним обліком охоплені насамперед споживачі, що визначають 
водокористування в басейнах річок або в межах конкретної території. 

Система оперативного обліку інформаційно сумісна з існуючими оперативними системами для 
одержання даних про стан водних ресурсів у Державі, а також системами управління, що 
використовують отримувані дані. 

Дані державного обліку вод добре співвідносяться з розрахунковими даними –питомими 
нормами водоспоживання. Крім того, дані водообліку в цілому по басейну Дніпра перевіряють на 
основі фактичних гідрологічних даних.  

Дані державного обліку вод обов'язкові для використання плановими, проектними і науково-

дослідними організаціями, органами по регулюванню використання і охорони вод і є основою для 
водогосподарських розрахунків на перспективу. 

2.4.3. Структура басейнової системи управління та основні завдання басейнових органів 
управління щодо раціонального водокористування у межах водозбірного басейну. Як уже 
згадувалося, в Україні все ще традиційно зберігається властива плановій економіці тенденція 
зосередження функцій екологічного і господарського управління водою в руках держави. В умовах 
переходу України до ринкових відносин роль держави в господарському управлінні поступово 
зменшується, поступаючись місцем приватній ініціативі. 

Відповідно до чинного законодавства України спеціально уповноважені органи, що здійснюють 
державне управління в галузі використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів – це 
центральні органи виконавчої влади: з питань охорони навколишнього природного середовища, з 
питань водного господарства, з питань геології і використання надр, їхні органи на місцях та інші 
органи. Така система управління має, в основному галузеву й адміністративно-територіальну (а не 
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промисловості і комунального господарства. Згідно проведених наукових досліджень у галузі 
комунального господарства України, рівень втрат води в містах і на житлових масивах становить від 18 
до 50% від кількості поданої води.

Органи по регулюванню використання і охорони вод здійснюють приймання від 
водокористувачів і перевірку звітності за формою 2-ТП /водгосп/, після чого подають її на 
інформаційно-обчислювальний центр Держводагенства України для перевірки та узагальнення у межах 
всієї України. 

Державний інформаційно-обчислювальний центр здійснює вхідний контроль звітності, що 
надійшла від місцевих органів по регулюванню використання і охороні вод. Документом, на підставі 
якого проводиться вхідний контроль звітності на обчислювальному центрі, є Перелік організацій, 
підприємств і установ, використання вод якими підлягає державному обліку.

Головне завдання вхідного контролю звітів на обчислювальному центрі чітка відповідність між 
поданою звітністю та її параметрами відповідно до Переліку.

Державному обліку підлягають усі водні об'єкти, що становлять єдиний державний фонд 
України, а також використання вод промисловими, будівельними, транспортними, 
сільськогосподарськими та іншими підприємствами, організаціями та установами незалежно від їх 
відомчої приналежності і форм власності, джерел водопостачання та приймачів скидання стічних вод. 
До них відносяться:

- всі без винятку водокористувачі, що здійснюють скид стічних вод безпосередньо в поверхневі, 
підземні водні об'єкти, а також на поля фільтрації, накопичувачі, рельєф місцевості, незалежно від 
обсягів скидів;

- всі водокористувачі, що забирають із природних водних об'єктів 50 м води за добу і більше. 
Охоплення обліком менших за обсягами водокористувачів вирішується обласною держадміністрацією 
за поданням регіональних управлінь комплексного використання водних ресурсів Держводагенства 
України. Про прийняття такого рішення органи Держводагенства України повідомляють 
водокористувача та організацію, якій він підпорядкований;

- підприємства, що забирають воду із комунального /відомчого/ водопроводу або інших 
водогосподарських систем і які передають стічні води комунальній /відомчій/ каналізації при заборі 
ними 50,0 м /добу і більше, а також водокористувачі, що мають зворотні системи водовикористання 
загальною потужністю 1000 м /добу і більше, незалежно від кількості забраної свіжої води.

Наприклад, обсяг урахованої води на сучасному рівні в басейні Дніпра становить 99,9% 
загального водоспоживання. При цьому 10% крупних підприємств споживають майже 85% загального 
водоспоживання в басейні. Тому оперативним обліком охоплені насамперед споживачі, що визначають 
водокористування в басейнах річок або в межах конкретної території.

Система оперативного обліку інформаційно сумісна з існуючими оперативними системами для 
одержання даних про стан водних ресурсів у Державі, а також системами управління, що 
використовують отримувані дані.

Дані державного обліку вод добре співвідносяться з розрахунковими даними питомими 
нормами водоспоживання. Крім того, дані водообліку в цілому по басейну Дніпра перевіряють на 
основі фактичних гідрологічних даних. 

Дані державного обліку вод обов'язкові для використання плановими, проектними і науково-

дослідними організаціями, органами по регулюванню використання і охорони вод і є основою для 
водогосподарських розрахунків на перспективу.

2.4.3. Структура басейнової системи управління та основні завдання басейнових органів 
управління щодо раціонального водокористування у межах водозбірного басейну. Як уже 
згадувалося, в Україні все ще традиційно зберігається властива плановій економіці тенденція 
зосередження функцій екологічного і господарського управління водою в руках держави. В умовах 
переходу України до ринкових відносин роль держави в господарському управлінні поступово 
зменшується, поступаючись місцем приватній ініціативі.

Відповідно до чинного законодавства України спеціально уповноважені органи, що здійснюють 
державне управління в галузі використання й охорони вод і відтворення водних ресурсів це 
центральні органи виконавчої влади: з питань охорони навколишнього природного середовища, з 
питань водного господарства, з питань геології і використання надр, їхні органи на місцях та інші 
органи. Така система управління має, в основному галузеву й адміністративно-територіальну (а не 
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басейнову) спрямованість і недосконалий та незбалансований механізм водокористування, охорони вод 
і відтворення водних ресурсів. 

При відсутності єдиного державного органу басейнового управління, що відповідає за стан 
водних об'єктів у басейні, право такого управління законом надано великій кількості державних 
органів, для яких воно не є головним обов'язком. Внаслідок цього спостерігається паралелізм і 
дублювання при здійсненні ряду функцій управління. 

Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що існуюча в Україні система екологічного 
управління водами вимагає істотного поліпшення. 

Головна проблема, від вирішення якої залежить ефективність басейнового управління, полягає у 
створенні та забезпеченні функціонування такого фінансового механізму, який би гарантував 
безпосередній зв'язок між платою за водокористування і фінансуванням пріоритетних водоохоронних 
заходів у межах басейну. При цьому, як свідчить зарубіжний досвід, найкращі результати управління 
водами досягаються там, де існує проста і зрозуміла для всіх, і в першу чергу для водокористувачів, 
система встановлення, збирання та подальшого використання плати за забір води  та за скидання 
нормованих речовин із зворотною водою. Це, перш за все, стосується Франції. Обґрунтованість 
збирання тут плати безпосередньо фінансовим агентством басейнового управління і наступного 
перерозподілу одержаних коштів серед водокористувачів гарантується чіткими демократичними 
процедурами обговорення та прийняття фінансових рішень за участю всіх зацікавлених сторін, 
широким інформуванням громадськості щодо басейнової водної політики та екологічних програм на 
всіх стадіях їх розробки та здійснення. 

 Необхідність впровадження принципів басейнового управління в Україні знайшла своє 
відображення у Водному кодексі України і Законі  Верховної Ради України від 17 січня 2002 року, 
яким було затверджено Загальнодержавну програму розвитку водного господарства України.  

Ключовим питанням передумови створення басейнової системи управління є створення для 
всього річкового басейну такого органу управління, який би включав до свого складу представників 
усіх верств суспільства, яких торкаються водні проблеми (як споживачів води, так і тих, хто відповідає 
за водозабезпечення).  

Метою створення такого представницького органу є забезпечення на місцевому рівні вирішення 
будь-яких конфліктів інтересів, які можуть виникнути між промисловцями, аграріями, рибалками, 
урядовцями, членами громадських організацій і, зрозуміло, місцевим населенням. Прийняття і 
введення в дію рішень здійснюється на місцевому рівні басейновим органом, який при цьому має 
гарантувати підтримання необхідної якості води і достатність сформульованих для цього вимог. 
Одночасно цей орган має змогу фінансувати необхідні водоохоронні заходи. 

З іншого боку, нерівномірність розподілу водних ресурсів і Україні вимагає запровадження 
механізму міжбасейнового їх перерозподілу і відповідної ланки управління, яка була уповноважена 
здійснювати такий перерозподіл.  

Відповідно до вищевикладеного, пропонується створити при Кабінеті Міністрів України 
Національну (Державну) Водну Раду з узгоджувальними функціями. До складу Національної Водної 
Ради доцільно включити уповноважених представників заінтересованих центральних органів 
виконавчої влади, Національної Академії наук України, уповноважених представників місцевих 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування АР Крим й обласного рівня, а також 
представників водокористувачів загальнодержавного рівня. З метою забезпечення парламентського 
контролю за рішеннями, що приймаються Національною Водною Радою, до її складу можливо 
включення, за їх згодою, представників Верховної Ради України (рис. 2.7). 

Виконавчим органом такої Ради доцільно визначити уповноважений Кабінетом Міністрів 
України (за Європейським водним законодавством – компетентний орган) центральний спеціально 
уповноважений орган виконавчої влади, який може виступати як головним розпорядником коштів 
Державного бюджету, так і на державному рівні вирішувати питання перекидання води у маловодні 
регіони, розв’язувати спірні питання міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів, організовувати і 
координувати виконання програм захисту від шкідливої дії вод, організаційно і фінансово 
забезпечувати експлуатацію водозахисних та протипаводкових гідротехнічних споруд 
загальнодержавного значення, готувати рішення Національної Водної Ради та регулювати взаємодію 
басейнових структур основної ланки басейнового управління водними ресурсами, представляти і 
захищати інтереси України в рамках міжнародних угод про взаємодію на транскордонних водах. На 
сьогодні такі функції в основному покладені на Держводагенство і частково, в межах функції 
екологічного контролю та розробки водно-екологічних програм, на Мінприроди.  
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 Основним завданням сьогодні є розробка структури та функціональної схеми основної ланки 
басейнового управління, розподіл повноважень та завдань управлінських структур згідно з 
вертикаллю: Національна Водна Рада - басейнова Рада (комісія) – басейнове водне управління – 

обласні управління водного господарства. 

Від імені держави право постійного користування природними водами в басейнах річок, 
включаючи землі водного фонду і гідротехнічні споруди, надається державним басейновим 
управлінням водних ресурсів, які створюються в системі Держводагенства  України і є 
виконавчими органами Басейнових водних рад. 

Безпосередня організація та здійснення заходів щодо захисту від шкідливої дії вод, ще однієї з 
функцій Басейнових водних рад покладається на обласні управління водного господарства які також 
створюються в системі Держводагенства України і є виконавчими органами Басейнових водних 
рад. 

До компетенції Басейнових водних рад слід віднести: 
- забезпечення взаємодії територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 

структурних підрозділів обласних держадміністрацій, науково-дослідних установ Національної 
Академії Наук, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян при вирішенні проблем 
використання і відтворення водних ресурсів, оздоровлення і охорони водних об'єктів в басейні; 
- сприяння реалізації міжнародних програм і проектів та практична взаємодія з відповідними 

органами та установами, підприємствами і організаціями держав, що мають спільні з Україною річкові 
басейни; 
- ради є головними басейновими координаторами і діють на громадських засадах. 

До повноважень Басейнових управлінь водних ресурсів – виконавчих органів Басейнових 
водних рад при цьому доцільно віднести розробка планів управління річним басейном.  

Зазначений план повинен включати такі розділи: 
- загальна характеристика басейну; 
- короткий опис негативних факторів, що впливають на стан вод; 
- нанесення на карту кордонів басейну;  
- перелік екологічних завдань;  
- складання балансу в басейні річки; 
- економічний аналіз використання води;  
- деталізація програм для районів річних басейнів, окремих підбасейнів, тощо; 
- інформаційне забезпечення громадськості щодо планів управління водними ресурсами;  
- перелік компетентних органів виконавчої влади причетних до виконання завдань передбачених 

планом. 
Кожний з елементів цього плану розробляється і погоджується з усіма учасниками  комплексу  

управління водними ресурсами басейну. 
Структура басейнового управління повинна відповідати завданням щодо комплексного 

управління водними ресурсами та виконання  заходів з охорони та  раціонального використання водних 
ресурсів. Управління водними ресурсами річкового басейну заплановано здійснювати на основі 
басейнової угоди, яка є правовим документом і закріплює відносини договірних сторін. 

Басейнове управління водних ресурсів будує відносини з усіма водокористувачами на основі 
платності всіх видів водокористування. Плата за водокористування включає плату за спеціальне 
користування водою і землями водного фонду. 

Для визначення розмірів плати за спеціальне користування водою і землями водного фонду 
необхідно для усього басейну сформувати басейнову водогосподарську систему, яка б з мінімальними 
сумарними затратами на інженерні і технологічні заходи з оздоровлення водних об'єктів та на 
інженерне відтворення водних ресурсів задовольняла б потреби всіх розміщених в басейні 
користувачів води і забезпечувала б екологічно безпечні витрати і якість води в самих річках. Ці 
затрати повинні бути відшкодовані платним водокористуванням. Заходи по реалізації басейнової 
водогосподарської системи здійснює Басейнове управління водних ресурсів. 

Басейнове управління водних ресурсів створює товарну продукцію – підготовлену до 
використання воду задовільної якості – і забезпечує необхідні режими водних об'єктів, прийом стічних 
вод, захист земель водного фонду від ерозії, підтоплення і затоплення, забруднення і засмічення. 

Басейнове управління здійснює свою діяльність в умовах госпрозрахунку за рахунок плати за 
воду, що забирається із водогосподарських систем, і плати за надані послуги. Басейнове управління 
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укладає угоди з водокористувачами і відшкодовує їм збитки за порушення умов угоди. Плата за воду і 
послуги, добровільні внески та іноземні інвестиції утворюють басейновий фінансовий фонд. 

Водогосподарська діяльність повністю знімається з бюджетного фінансування. Інтереси власника 
водних ресурсів і водних об'єктів (державний бюджет) захищаються податками за рахунок відповідних 
відрахувань із прибуткової частини басейнового фінансового фонду Басейнового управління. 

Отже, за виключенням цих податків до бюджету, решта коштів басейнового фінансового фонду 
буде витрачатись на реалізацію басейнової водогосподарської системи, тобто «вода буде оплачувати 
воду». 

Формується замкнута система економічного стимулювання екосистемного і економного 
водокористування, коли плата за водокористування стимулює економію води через освоєння 
водозберігаючих технологій і водоохоронних заходів. Наявність такої системи фінансування створює 
ситуацію, коли плата за воду не може бути використана на інші цілі, окрім водоохоронних, що не 
тільки оптимізує процедури планування і фінансування заходів по раціональному використанню і 
охороні вод, а й виключає інфляційні явища. Невидимі при бюджетному фінансуванні співвідношення 
між платою за воду і затратами на неї в умовах басейнового фінансування стають прозорими і 
контрольованими. 

З басейнового фонду частково фінансується діяльність Центрального органа виконавчої влади з 
питань водного господарства у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворення водних ресурсів. 

До повноважень Обласних управлінь водного господарства, як виконавчих органів 
Басейнових водних рад, належить здійснення функцій замовника і розпорядника ІІ порядку коштів на 
здійснення робіт щодо захисту від шкідливої дії вод, забезпечення технічної експлуатації захисних 
гідротехнічних споруд, регулювання та контроль за дотриманням (через структурні підрозділи – 
районні та міжрайонні управляння водного господарства) договірних відносин щодо платних послуг на 
подачу і відведення води для водокористувачів. 

 Впровадження Басейнової системи управління пропонується здійснювати за такими етапами: 
Перший етап (підготовчий) 
Розробка змін і доповнень, необхідних для впровадження і розвитку басейнової системи 

управління для основних водних басейнів України, до Водного і Земельного Кодексів, Законів про 
охорону довкілля, місцеве самоврядування та інших законодавчих і підзаконних актів і узгодження їх 
між собою. 

Розробка Концепції і Програми розвитку басейнових системи управління та Плану її 
впровадження. 

Другий етап (організаційно-експериментальний) 
Створення і забезпечення діяльності Головного басейнового координатора з питань 

використання та відтворення водних ресурсів, охорони вод і оздоровлення водних об'єктів в складі Рад 
з екологічних проблем (еколого-інвестиційні менеджмент, аудит і підприємництво). 

Створення і забезпечення діяльності Басейнових управлінь водних ресурсів та їх структурних і 
функціональних підрозділів. 

Розробка і погодження басейнових і регіональних програм використання і відтворення водних 
ресурсів, охорони вод і оздоровлення водних об'єктів та їх впровадження. 

Третій етап (запроваджувальний) 
Створення і забезпечення діяльності басейнових структур управління використання і відтворення 

водних ресурсів, охороною вод і оздоровленням водних об'єктів України. 
Розробка і впровадження державних, басейнових (т.ч. міждержавних) і регіональних (обласних) 

програм використання і охорони вод. 
Створення і забезпечення функціонування Державного і басейнових водно-еколого-

інвестиційних фондів. 
Основними завданнями басейнових органів управління мають стати: 
1. Планування якості води в річці – тобто визначення мети функціонування і розвитку 

водоохоронного комплексу басейну, засобів її досягнення і дотримання, складання плану узгоджених 
заходів. Воно потребує моделювання водного об'єкта та тих дій, які впливають на його стан, 
прогнозування змін цього стану з урахуванням можливого управління. При цьому необхідна оцінка 
сучасного стану річки, встановлення вимог щодо цілей якості води, басейнове нормування стану вод з 
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укладає угоди з водокористувачами і відшкодовує їм збитки за порушення умов угоди. Плата за воду і 
послуги, добровільні внески та іноземні інвестиції утворюють басейновий фінансовий фонд.

Водогосподарська діяльність повністю знімається з бюджетного фінансування. Інтереси власника 
водних ресурсів і водних об'єктів (державний бюджет) захищаються податками за рахунок відповідних 
відрахувань із прибуткової частини басейнового фінансового фонду Басейнового управління.

Отже, за виключенням цих податків до бюджету, решта коштів басейнового фінансового фонду 
буде витрачатись на реалізацію басейнової водогосподарської системи, тобто «вода буде оплачувати 
воду».

Формується замкнута система економічного стимулювання екосистемного і економного 
водокористування, коли плата за водокористування стимулює економію води через освоєння 
водозберігаючих технологій і водоохоронних заходів. Наявність такої системи фінансування створює 
ситуацію, коли плата за воду не може бути використана на інші цілі, окрім водоохоронних, що не 
тільки оптимізує процедури планування і фінансування заходів по раціональному використанню і 
охороні вод, а й виключає інфляційні явища. Невидимі при бюджетному фінансуванні співвідношення 
між платою за воду і затратами на неї в умовах басейнового фінансування стають прозорими і 
контрольованими.

З басейнового фонду частково фінансується діяльність Центрального органа виконавчої влади з 
питань водного господарства у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворення водних ресурсів.

До повноважень Обласних управлінь водного господарства, як виконавчих органів 
Басейнових водних рад, належить здійснення функцій замовника і розпорядника ІІ порядку коштів на 
здійснення робіт щодо захисту від шкідливої дії вод, забезпечення технічної експлуатації захисних 
гідротехнічних споруд, регулювання та контроль за дотриманням (через структурні підрозділи 
районні та міжрайонні управляння водного господарства) договірних відносин щодо платних послуг на 
подачу і відведення води для водокористувачів.

Впровадження Басейнової системи управління пропонується здійснювати за такими етапами:
Перший етап (підготовчий)
Розробка змін і доповнень, необхідних для впровадження і розвитку басейнової системи 

управління для основних водних басейнів України, до Водного і Земельного Кодексів, Законів про 
охорону довкілля, місцеве самоврядування та інших законодавчих і підзаконних актів і узгодження їх 
між собою.

Розробка Концепції і Програми розвитку басейнових системи управління та Плану її 
впровадження.

Другий етап (організаційно-експериментальний)
Створення і забезпечення діяльності Головного басейнового координатора з питань 

використання та відтворення водних ресурсів, охорони вод і оздоровлення водних об'єктів в складі Рад 
з екологічних проблем (еколого-інвестиційні менеджмент, аудит і підприємництво).

Створення і забезпечення діяльності Басейнових управлінь водних ресурсів та їх структурних і 
функціональних підрозділів.

Розробка і погодження басейнових і регіональних програм використання і відтворення водних 
ресурсів, охорони вод і оздоровлення водних об'єктів та їх впровадження.

Третій етап (запроваджувальний)
Створення і забезпечення діяльності басейнових структур управління використання і відтворення 

водних ресурсів, охороною вод і оздоровленням водних об'єктів України.
Розробка і впровадження державних, басейнових (т.ч. міждержавних) і регіональних (обласних) 

програм використання і охорони вод.
Створення і забезпечення функціонування Державного і басейнових водно-еколого-

інвестиційних фондів.
Основними завданнями басейнових органів управління мають стати:

Планування якості води в річці тобто визначення мети функціонування і розвитку 
водоохоронного комплексу басейну, засобів її досягнення і дотримання, складання плану узгоджених 
заходів. Воно потребує моделювання водного об'єкта та тих дій, які впливають на його стан, 
прогнозування змін цього стану з урахуванням можливого управління. При цьому необхідна оцінка 
сучасного стану річки, встановлення вимог щодо цілей якості води басейнове нормування стану вод з 
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визначенням характеристик «вхід-вихід» для річок, які перетинають державні кордони, а також 
адміністративні межі областей. 

2. Організація управління, яка б поєднувала адміністративно-територіальну структуру органів 
державного управління водами, басейновим розгляданням водоохоронних задач, починаючи з 
встановлення видів і місць водокористування і закінчуючи організацією господарського механізму 
водокористування в умовах ринкових відносин. Це вимагає створення організаційної структури 
басейнового управління та його організаційного забезпечення у вигляді відповідних правил, інструкцій 
та регламентів. 

3. Регулювання водних відносин: юридичне адміністративне, економічне та технічне. Воно перш 
за все потребує створення необхідного нормативного забезпечення у вигляді системи нормативно-

правових та інших нормативних документів, які б ураховували, з одного боку, конкретні гідрологічні 
та гідрохімічні умови, притаманні даному басейну річки, а з другого – еколого-економічні та соціальні 
інтереси населення тих областей, які належать до цього басейну. 

Відповідно до прийнятих нормативів мають видаватися дозволи на спеціальне водокористування, 
здійснюватися інші заходи правового регулювання разом із заходами економічного, адміністративно-

управлінського і технічного регулювання: стягнення зборів за водокористування, штрафів за 
порушення водного законодавства і компенсацій за збитки внаслідок забруднення води, обмеження 
скидів зворотної (стічної, скидної, дренажної) води аж до закриття підприємства, розробка і реалізація 
інвестиційних водоохоронних проектів та ін. 

4. Контроль у процесі управління якістю води. Він передбачає басейновий моніторинг стану вод 
та забору із водних об'єктів свіжої води і скиду в них зворотної води, екологічну експертизу 
виробничих і інших споруд, що проектуються, технічних засобів, технології та матеріалів, які 
впливають на стан вод, а також оперативний контроль над виконанням управляючих рішень і 
екологічне інспектування. 

5. Облік, тобто підбиття підсумків діяльності з управління за певний час. Тут має бути створено 
ефективну інформаційну систему, яка б дозволяла оперативно одержувати систематизовані дані, 
необхідні для коригування поточних планів і розробки програми дії системи управління якістю води на 
наступний період. 

Найважливішими концептуальними положеннями системи управління водами мають бути: 
- законодавче запровадження принципу децентралізації; 
- розглядання води, вилученої з водного об'єкту, «як товару»; 
- здійснення принципу «той, хто забруднює, має платити». 

2.4.4. Визначення механізмів фінансування діяльності органів басейнової системи 
управління. Принципи диференційованої плати за використання поверхневих вод різної кількості і 
якості.  

Удосконалення системи економічного стимулювання раціонального водокористування та 
ефективного управління охороною та відтворенням водних ресурсів. З метою удосконалення 
системи управління і механізмів регулювання використання і охорони водних ресурсів необхідно: 

1. Забезпечити перехід від роботи на рівні відомчих структур до басейнових органів управління 
з розробкою економічних, юридичних, інституціональних і соціальних основ їхньої роботи. В 
структурі цих органів управління повинні бути представники всіх зацікавлених сторін, у тому числі 
представники неурядових організацій. 

2. Посилити роль органів місцевого самоврядування в басейнах малих річок. Рекомендувати 
органам місцевого самоуправління контролювати водогосподарську діяльність, яка впливає на водні 
ресурси місцевого і державного значення. 

3. Створити системи моніторингу, бази даних і обміну інформацією. 
4. Законодавчо передбачити виділення коштів у бюджетах областей на цільові природоохоронні 

заходи, які будуть впливати на покращання стану водних ресурсів, насамперед саме на цій території. 
5. Розробити тарифну політику водокористування. 
6. Переглянути систему лімітування обсягів водокористування і водовідводу для підприємств-

водокористувачів. 
7. Посилити контроль за дотриманням природоохоронного законодавства землекористувачами 

шляхом введення відповідних санкцій, насамперед, економічних. 
Серед головних принципів упровадження басейнової системи можна назвати такі: 
1. Поетапність у створенні і вдосконаленні системи. 
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2. Першочергове законодавче забезпечення створення басейнової системи управління (розробка 
і затвердження Верховною Радою України основних напрямів державної водної політики, внесення 
відповідних змін до Водного кодексу та інших законодавчих актів України). 

3. Наступне за цим нормативно-методичне забезпечення нової системи управління (підзаконні 
акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 
поетапним їх введенням у дію по мірі створення й розвитку басейнового управління). 

4. Опора на існуючий персонал органів державного управління при вирішенні питань кадрового 
забезпечення басейнової системи. 

5. Максимальне використання позитивного зарубіжного досвіду при створенні організаційного 
забезпечення системи управління (формування функціональної, технічної, організаційної структур 
системи, розробка інструкцій і регламентів для оперативного персоналу щодо роботи системи). 

6. Створення інтегрованої басейнової системи управління екологічними даними та інформацією. 
Створення системи моніторингу сталого розвитку басейну. 

7. Використання всіх існуючих засобів для стимулювання впровадження системи управління: 
юридичних, адміністративних, економічних; максимальне об’єктивне інформування населення про 
стан справ, формування громадської підтримки впровадження системи; застосування примусових 
заходів у разі необхідності. 

Заходи щодо впровадження економічного стимулювання раціонального використання та 
відтворення водних ресурсів. Плата за використання водних ресурсів повинна забезпечити їх 
відтворення та охорону. Вона має стати головним джерелом фінансування водоохоронних заходів, 
реконструкції і підтримання належного стану обєктів, що експлуатуються водогосподарськими 
організаціями та заходів по запобіганню шкідливої дії вод. 

Формування економічного механізму у водогосподарській діяльності  згідно з Законом України 
«Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» є одним з головних шляхів 
реалізації основних принципів розвитку водного господарства.   

Економічне стимулювання здійснюється на базі повного платного водокористування для всіх 
водокористувачів, яке повинне відповідати затратам на водозабезпечення у комплексі із заходами щодо 
оздоровлення водних об'єктів, яке забезпечується Басейновим управлінням водних ресурсів. 
Можливість і необхідність введення повного платного водокористування зумовлені приватизацією і 
акціонуванням підприємств. Розміри плати за воду визначаються на басейновому рівні з урахуванням 
дефіцитності водних ресурсів, якості води і стану водних джерел. 

Басейнове управління водних ресурсів будує відносини з усіма водокористувачами на основі 
платності всіх видів водокористування. Плата за водокористування включає плату за спеціальне 
користування водою і землями водного фонду. 

Для визначення розмірів плати за спеціальне користування водою і землями водного фонду 
необхідно для усього басейну сформувати басейнову водогосподарську систему, яка б з мінімальними 
сумарними затратами на інженерні і технологічні заходи із оздоровлення водних об'єктів та на 
інженерне відтворення водних ресурсів задовольняла б потреби всіх розміщених у басейні 
користувачів води і забезпечувала б екологічно безпечні витрати і якість води в самих річках. Ці 
затрати повинні бути відшкодовані платним водокористуванням. Заходи по реалізації басейнової 
водогосподарської системи здійснює Басейнове управління водних ресурсів. 

Басейнове управління водних ресурсів створює товарну продукцію – підготовлену до 
використання воду задовільної якості – і забезпечує необхідні режими водних об'єктів, прийом стічних 
вод, захист земель водного фонду від ерозії, підтоплення і затоплення, забруднення і засмічення. 
Басейнове управління здійснює свою діяльність в умовах госпрозрахунку за рахунок плати за воду, що 
забирається із водогосподарських систем, і плати за надані послуги. Басейнове управління укладає 
угоди з водокористувачами і відшкодовує їм збитки за порушення умов угоди. Плата за воду і послуги, 
добровільні внески та іноземні інвестиції утворюють басейновий фінансовий фонд. 

Водогосподарська діяльність повністю знімається з бюджетного фінансування. Інтереси власника 
водних ресурсів і водних об'єктів (державний бюджет) захищаються податками за рахунок відповідних 
відрахувань із прибуткової частини басейнового фінансового фонду Басейнового управління.  

Отже, за виключенням цих податків до бюджету, решта коштів басейнового фінансового фонду 
буде витрачатись на реалізацію басейнової водогосподарської системи, тобто «вода буде оплачувати 
воду». 
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 Першочергове законодавче забезпечення створення басейнової системи управління (розробка 
і затвердження Верховною Радою України основних напрямів державної водної політики, внесення 
відповідних змін до Водного кодексу та інших законодавчих актів України).

 Наступне за цим нормативно-методичне забезпечення нової системи управління (підзаконні 
акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з 
поетапним їх введенням у дію по мірі створення й розвитку басейнового управління).

 Опора на існуючий персонал органів державного управління при вирішенні питань кадрового 
забезпечення басейнової системи.

 Максимальне використання позитивного зарубіжного досвіду при створенні організаційного 
забезпечення системи управління (формування функціональної, технічної, організаційної структур 
системи, розробка інструкцій і регламентів для оперативного персоналу щодо роботи системи).

 Створення інтегрованої басейнової системи управління екологічними даними та інформацією. 
Створення системи моніторингу сталого розвитку басейну.

 Використання всіх існуючих засобів для стимулювання впровадження системи управління: 
юридичних, адміністративних, економічних; максимальне об’єктивне інформування населення про 
стан справ, формування громадської підтримки впровадження системи; застосування примусових 
заходів у разі необхідності.

Заходи щодо впровадження економічного стимулювання раціонального використання та 
відтворення водних ресурсів. Плата за використання водних ресурсів повинна забезпечити їх 
відтворення та охорону. Вона має стати головним джерелом фінансування водоохоронних заходів, 
реконструкції і підтримання належного стану обєктів, що експлуатуються водогосподарськими 
організаціями та заходів по запобіганню шкідливої дії вод.

Формування економічного механізму у водогосподарській діяльності  згідно з Законом України 
«Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» є одним з головних шляхів 
реалізації основних принципів розвитку водного господарства. 

Економічне стимулювання здійснюється на базі повного платного водокористування для всіх 
водокористувачів, яке повинне відповідати затратам на водозабезпечення у комплексі із заходами щодо 
оздоровлення водних об'єктів, яке забезпечується Басейновим управлінням водних ресурсів. 
Можливість і необхідність введення повного платного водокористування зумовлені приватизацією і 
акціонуванням підприємств. Розміри плати за воду визначаються на басейновому рівні з урахуванням 
дефіцитності водних ресурсів, якості води і стану водних джерел.

Басейнове управління водних ресурсів будує відносини з усіма водокористувачами на основі 
платності всіх видів водокористування. Плата за водокористування включає плату за спеціальне 
користування водою і землями водного фонду.

Для визначення розмірів плати за спеціальне користування водою і землями водного фонду 
необхідно для усього басейну сформувати басейнову водогосподарську систему, яка б з мінімальними 
сумарними затратами на інженерні і технологічні заходи із оздоровлення водних об'єктів та на 
інженерне відтворення водних ресурсів задовольняла б потреби всіх розміщених у басейні 
користувачів води і забезпечувала б екологічно безпечні витрати і якість води в самих річках. Ці 
затрати повинні бути відшкодовані платним водокористуванням. Заходи по реалізації басейнової 
водогосподарської системи здійснює Басейнове управління водних ресурсів.

Басейнове управління водних ресурсів створює товарну продукцію підготовлену до 
використання воду задовільної якості і забезпечує необхідні режими водних об'єктів, прийом стічних 
вод, захист земель водного фонду від ерозії, підтоплення і затоплення, забруднення і засмічення. 
Басейнове управління здійснює свою діяльність в умовах госпрозрахунку за рахунок плати за воду, що 
забирається із водогосподарських систем, і плати за надані послуги. Басейнове управління укладає 
угоди з водокористувачами і відшкодовує їм збитки за порушення умов угоди. Плата за воду і послуги, 
добровільні внески та іноземні інвестиції утворюють басейновий фінансовий фонд.

Водогосподарська діяльність повністю знімається з бюджетного фінансування. Інтереси власника 
водних ресурсів і водних об'єктів (державний бюджет) захищаються податками за рахунок відповідних 
відрахувань із прибуткової частини басейнового фінансового фонду Басейнового управління. 

Отже, за виключенням цих податків до бюджету, решта коштів басейнового фінансового фонду 
буде витрачатись на реалізацію басейнової водогосподарської системи, тобто «вода буде оплачувати 
воду».
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Формується замкнута система економічного стимулювання екосистемного і економного 
водокористування, коли плата за водокористування стимулює економію води через освоєння 
водозберігаючих технологій і водоохоронних заходів. Наявність такої системи фінансування створює 
ситуацію, коли плата за воду не може бути використана на інші цілі, окрім водоохоронних, що не 
тільки оптимізує процедури планування і фінансування заходів по раціональному використанню і 
охороні вод, а й виключає інфляційні явища. Невидимі при бюджетному фінансуванні співвідношення 
між платою за воду і затратами на неї в умовах басейнового фінансування стають прозорими і 
контрольованими. 

Із басейнового фонду частково фінансується діяльність Центрального органа виконавчої влади з 
питань водного господарства у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та 
відтворення водних ресурсів. 

Наявність басейнової системи управління, що володіє басейновими фондами фінансового 
забезпечення розвитку басейнової водогосподарської системи, забезпечить сталий розвиток 
екосистемного водокористування. 

Важливо затрати на розподіл, відтворення і охорону водних ресурсів та оздоровлення водних 
об'єктів басейнової системи поставити у відповідність з платою за водокористування і забезпечити 
повне надходження цих коштів у басейновий фонд (чи прямо, чи через державний бюджет) та 
проконтролювати ефективність їхнього  використання у межах басейнової і регіональних (обласних) 
програм. 

Укладання договорів  між Басейновим управлінням і водокористувачами є принципово новою 
формою організації водокористування. Вона має покласти край нерівноправним відносинам між тими, 
хто платить за водокористування, і тими, хто цю плату отримує. Бо до того часу той, хто отримує 
плату, ніяких зобов'язань щодо забезпечення потреб платника на себе не брав. Якість води у водному 
об'єкті може бути істотно різною, але плата стягується одна і та ж. За забір чистої води водокористувач 
платить стільки ж, скільки й за забір забрудненої води, яка не відповідає нормативам. Отримувач плати 
не несе відповідальності перед платником за якість ресурсу, який він йому не надає. 

У договорах на водокористування повинні обумовлюватись усі зобов'язання басейнового 
управління щодо кількості та якості водних ресурсів й інших параметрів водокористування, 
недотримання яких тягне за собою фінансові санкції до басейнового управління на користь 
водокористувача. У свою чергу басейнове управління повинно мати право на відшкодування своїх 
втрат безпосереднім винуватцем їх виникнення. 

З другого боку, в договорах установлюється характеристика й обсяг водокористування, розміри 
плати за водокористування, строки її внесення, розмір пені за несвоєчасне внесення плати, інші 
обов'язки водокористувача та санкції за їх невиконання. 

Таким чином, у сфері водокористування та водоспоживання буде діяти механізм товарно-

грошових відносин, в яких водні ресурси, вилучені з водного об'єкта, виступають як товар, який має 
споживну вартість. 

Збирання плати за водокористування є головним джерелом надходжень до бюджету басейнових 
управлінь. 

Розподіл коштів басейновим управлінням вимагає визначення пріоритетів, якими слід керуватися 
при виборі водокористувачів, яким надаються субсидії та позики, а також їх розмірів. Це є 
відповідальною задачею басейнового управління, для вирішення якої необхідно залучати 
висококваліфікованих експертів та сучасну наукову методологію. 

При цьому слід усіма засобами пропагувати та підсилювати стимулюючу роль субсидій та позик, 
коли їх спрямовують туди, де сам водокористувач інвестує значні власні кошти на водоохоронні 
заходи. Цим самим буде створюватися мотивація для інших водокористувачів, спонукаючи їх 
активізувати свою водоохоронну діяльність, яка б сприяла відтворенню вод і покращенню їхнього 
стану в майбутньому. 

2.4.5. Досвід запровадження інтегрованого управління водними ресурсами в Україні з 
урахуванням міжнародних підходів. Басейн річки є обмеженою вододілами системою водотоків 
різних порядків, що впадають до одного водоприймача. Зазвичай, це – море, але може бути і водойма, 
розташована всередині материка (наприклад, озеро або болото). Підземний басейн – це підземний 
ізольований пласт добре водопроникного ґрунту, що містить запаси води. При управлінні водними 
ресурсами басейн розглядається як самостійна гідрологічна одиниця. Окремі країни використовують 
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різні терміни, такі, як «басейн», «водозбір», «водозбірна площа», але в більшості випадків 
використовують термін «басейн». 

Активне використання водних ресурсів викликає необхідність встановлення гідрологічних, 
соціальних, економічних та екологічних взаємозв`язків в басейнах. Ці взаємні залежності вимагають 
інтегрованих підходів до розвитку та управлінню водними ресурсами. Враховуючи багатовекторний 
характер управління водними ресурсами, більшість країн впроваджує інтегрований підхід до 
управління водними ресурсами на національному та басейновому рівні, що вимагає вдосконалення 
інституціональних структур та покращення виконавчої практики. 

Інтегрований підхід до управління водними ресурсами дозволяє збалансовано управляти та 
розвивати водні ресурси, враховуючи соціальні, економічні та природоохоронні інтереси. При цьому 
розглядаються різноманітні, інколи конкуруючі групи і галузі економіки, що використовують і можуть 
забруднювати  воду.  За  допомогою  інтегрованого  підходу  координується управління водними 
ресурсами в різних секторах економіки або зацікавленими групами в різних масштабах – від місцевого 
до міждержавного рівня. 

Він вимагає включення в процеси розробки національної політики та законодавчої бази, 
створення більш досконалої системи управління та більш ефективної інституційної та регулюючої 
структури, необхідної для розробки більш справедливих та стійких рішень. Набір інструментів, таких 
як соціальна та екологічна оцінки, економічні показники та системи моніторингу, збору та обміну 
інформацією, підтримують цей процес. 

Національні уряди розробляють стратегії використання та охорони водних ресурсів для своїх 
країн. Хоча реалізація цих стратегій може бути ефективною на різних рівнях, але там, де стратегії 
здійснюються на рівні басейну, завжди є можливість знайти рішення для «всього басейну» та подолати 
протиріччя між користувачами верхньої та нижньої течії, або користувачами з різних регіонів басейну. 
Підхід «для всього басейну» дозволяє оцінити впли- ви на системному рівні. Іншими словами, 
національні стратегії, міждержавні угоди та регіональні конвенції по транскордонним водам 
застосовуються до сформованих природою басейнів. Отже, взаємозв`язки між адмініструванням 
водними ресурсами в межах однієї країни та управлінням водними ресурсами басейнів стає більш 
динамічним та чутливим до екологічних, соціальних та економічних умов, що змінюються. 

Водна Рамкова Директива ЄС (ВРД ЄС 2000) визнає річковий басейн в якості головної природної 
одиниці водного середовища [31]. Директива вимагає визначення районів річкового басейну, які 
можуть охоплювати одну або кілька річок, а також підготовку обов`язкових (на законодавчому рівні) 
Планів управління річковим басейном для кожного району річкового басейну. 

Використання європейськими країнами басейнового підходу в дослідженнях та в управлінні 
водними ресурсами систематично використовувалося і раніше, але річкові басейни стали центральною 
концепцією в управлінні водними ресурсами лише при вступі в дію Водної Рамкової Директиви у 
2000 р. 

Стан законодавчої бази щодо інтегрованого управління водними ресурсами в Україні.  Україна 
здійснює процес реформування системи управління водними ресурсами, метою якого є досягнення 
відповідності цієї системи розробкам, здійсненим у Європейському Союзі, зокрема в рамках Водної 
Рамкової Директиви (WFD) [31]. 

Хоча у «Водному кодексі України» 1995 року (стаття 13) декларується, що «державне управління 
в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється за басейновим 
принципом», в сучасних умовах управління водогосподарським комплексом в басейнах річок 
характеризується наявністю складної системи галузевих, відомчих і місцевих функцій та структур 
державного управління, що мають переважно галузеву і адміністративно-територіальну (а не 
басейнову) орієнтацію, неефективний і незбалансований механізм регулювання водних відносин [27]. 
Колишні радянські підходи характеризувалися не стільки збереженням і захистом водних ресурсів, 
скільки використанням води і створенням відповідної інфраструктури для її використання. Навіть 
створені перші басейнові управління водних ресурсів (Дніпровське, Сіверсько-Донецьке, Південно-

Бузьке) не займалися питаннями управління річковими басейнами в тому розумінні, як це визначено 
ВРД ЄС. Головну увагу вони приділяли питанням використання води, розвитку інфраструктури і 
моніторингу (кількісного та якісного) водних ресурсів в місцях забору та скиду води. 

Певні кроки щодо подолання даної ситуації було здійснено впродовж останніх десяти років. 
Зокрема, в Законі України №2998-ІІІ від 17.01.2002 р., яким було затверджено «Державну програму 
розвитку системи управління водними ресурсами», підкреслювалася необхідність створення системи 
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різні терміни, такі, як «басейн», «водозбір», «водозбірна площа», але в більшості випадків 
використовують термін «басейн».

Активне використання водних ресурсів викликає необхідність встановлення гідрологічних, 
соціальних, економічних та екологічних взаємозв`язків в басейнах. Ці взаємні залежності вимагають 
інтегрованих підходів до розвитку та управлінню водними ресурсами. Враховуючи багатовекторний 
характер управління водними ресурсами, більшість країн впроваджує інтегрований підхід до 
управління водними ресурсами на національному та басейновому рівні, що вимагає вдосконалення 
інституціональних структур та покращення виконавчої практики.

Інтегрований підхід до управління водними ресурсами дозволяє збалансовано управляти та 
розвивати водні ресурси, враховуючи соціальні, економічні та природоохоронні інтереси. При цьому 
розглядаються різноманітні, інколи конкуруючі групи і галузі економіки, що використовують і можуть 
забруднювати  воду.  За  допомогою  інтегрованого  підходу  координується управління водними 
ресурсами в різних секторах економіки або зацікавленими групами в різних масштабах від місцевого 
до міждержавного рівня.

Він вимагає включення в процеси розробки національної політики та законодавчої бази, 
створення більш досконалої системи управління та більш ефективної інституційної та регулюючої 
структури, необхідної для розробки більш справедливих та стійких рішень. Набір інструментів, таких 
як соціальна та екологічна оцінки, економічні показники та системи моніторингу, збору та обміну 
інформацією, підтримують цей процес.

Національні уряди розробляють стратегії використання та охорони водних ресурсів для своїх 
країн. Хоча реалізація цих стратегій може бути ефективною на різних рівнях, але там, де стратегії 
здійснюються на рівні басейну, завжди є можливість знайти рішення для «всього басейну» та подолати 
протиріччя між користувачами верхньої та нижньої течії, або користувачами з різних регіонів басейну. 
Підхід «для всього басейну» дозволяє оцінити впли- ви на системному рівні. Іншими словами, 
національні стратегії, міждержавні угоди та регіональні конвенції по транскордонним водам 
застосовуються до сформованих природою басейнів. Отже, взаємозв`язки між адмініструванням 
водними ресурсами в межах однієї країни та управлінням водними ресурсами басейнів стає більш 
динамічним та чутливим до екологічних, соціальних та економічних умов, що змінюються.

Водна Рамкова Директива ЄС (ВРД ЄС 2000) визнає річковий басейн в якості головної природної 
одиниці водного середовища [31]. Директива вимагає визначення районів річкового басейну, які 
можуть охоплювати одну або кілька річок, а також підготовку обов`язкових (на законодавчому рівні) 
Планів управління річковим басейном для кожного району річкового басейну.
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управління водними ресурсами та його планування за річковими басейнами та було передбачено 
створення організацій з управління річковими басейнами. 

Прийняття Закону №1629-IV від 18.03.2004 р. «Про державну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу» свідчило про те, що Україна взяла на себе 
зобов’язання слідувати принципам, викладеним у Водній Рамковій Директиві. 

Держводагентство керується у своїй діяльності Законом України «Про затвердження 
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 
басейну р. Дніпро на період до 2021 року», прийнятим у цьому році, і яким передбачено впровадження 
системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, що є складовою 
інтегрованого управління водними ресурсами. 

Діяльність зазначених вище 10 басейнових управлінь водних ресурсів покриває всю територію 
країни. Їх основним завданням є забезпечення державного  управління  водними  ресурсами,  реалізація 
державної політики  у сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, забезпечення 
потреб населення та галузей економіки водними ресурсами, розв’язання водогосподарських і 
екологічних проблем на території басейну. Реалізація завдань, поставлених перед басейновими 
управліннями, передбачається за допомогою розробки Планів управління для кожного району 
річкового басейну (для окремих суббасейнів), а також проведення гідрографічного районування 
території басейну для виділення їх меж. 

План управління вже розроблений для басейну р. Тиса. Така робота проводиться і в басейні 
Дніпра та Сіверського Дінця. Розробляються окремі елементи Плану управління для басейнів річок 
Південний Буг та Рось. Для басейну р. Південний Буг розроблений стратегічний план дій, на основі 
якого розробляється і план управління басейном. 

Паралельно зі створенням нових басейнових управлінь (як було зазначено вище, станом на 
01.01.2013 р. їх нараховується 10), відбувалося їх перетворення в структури з управління річковими 
басейнами та його плануванню в контексті ВРД ЄС. На жаль, у водному законодавстві України 
визначено лише принципи, у відповідності з якими має здійснюватися управління водними ресурсами в 
контексті басейнів річок, але в ньому не вказано способи реалізації  такого  управління.  Тому,  для  
забезпечення  роботи  басейнових управлінь стосовно питань, пов’язаних з розробкою планів 
управління басейнами і було створено басейнові ради. 

Наполеглива робота керівництва Держводагентства України дала змогу здійснити певні кроки 
для переходу від колишньої радянської системи, орієнтованої на розробку ресурсів, до такої, при якій 
басейн розглядається як об`єкт (комплексний) управління водними ресурсами та його планування. 

При цьому розвивається існуюча інституціональна структура. У відповідності із «Стратегією…» 
Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням № 577-р від 25.05.2011 р. затвердив «Національний 
план дій з охорони навколишнього природного середовища на  
2011-2015 рр.», в якому передбачається впродовж 2012-2013 рр. «розроблення та затвердження планів 
управління басейнами річок Тиси і Дунаю», а також «проведення наукових досліджень з метою 
підготовки планів управління басейнами річок Дністра, Прута і Сірету, Південного та Західного Бугу, 
Сіверського Дінця». 

Важливим кроком у розвитку законодавчої бази стосовно управління водними ресурсами в 
Україні стало прийняття 24.05.2012 р. Верховною Радою Закону №4836-VI «Загальнодержавної 
цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра на 
період до 2021 р.», що передбачає, серед іншого, «впровадження системи інтегрованого управління 
водними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами 
річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення 
басейно- вих рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басей- нових управлінь 
водних ресурсів». Впровадження цієї системи передбачено на другому етапі виконання «Програми…», 
впродовж 2017-2021 рр. 

Таким чином, необхідно розробити єдину методологію для усієї країни, яка дозволяла б 
максимально врахувати особливості кожного басейну великої чи середньої річки, та забезпечити 
дійсно оптимальне управління водними ресурсами за умов неоднорідності розподілу водних ресурсів 
на території басейнів великих річок України, змін клімату, удосконалення систем і технологій 
очищення зворотних вод, удосконалення та зміни режимів функціонування гідротехнічних споруд, 
змін у структурі водокористування, у т.ч. збільшення площ та підвищення ефективності зрошуваного 
сільського господарства, тощо. 
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Вирішенню цієї проблеми присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так і закордонних 
наукових шкіл. Фактично, у кожній розвиненій країні світу ведуться подібні наукові та прикладні 
дослідження. Відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС для басейну кожної великої річки повинен 
бути розроблений План управління річковим басейном (ПУРБ). 

В Україні проведена велика робота по запровадженню саме басейнового принципу управління 
водними ресурсами. Окрім вищезазначеного, зроблені відповідні зміни у Водному Кодексі України, 
затверджено комплекс держав- них програм, концепцій та методик, які передбачають моніторинг даних 
та запровадження управління водними ресурсами, з урахуванням басейнового принципу [27]. 

Однак, має місце певний відрив теоретичних засад від практичних рекомендацій. Наприклад, 
протягом 1991-2011 рр. в Україні у системі 2-ТП /водгосп/ використовується застаріла схема 
водогосподарського районування, прив’язана, переважно, до границь адміністративних областей 
країни. Відсутня вітчизняна методика розрахунку водогосподарського балансу – є тільки радянська. 
Необхідно створювати та удосконалювати й інші аспекти підтримки прийняття рішень з оптимального 
управління водними ресурсами. 

Формування всеохоплюючої характеристики стану водних ресурсів та стійкості водних 
екосистем вимагає збору та систематизації великого обсягу інформації, яка формується у ряді відомств 
та установ. У Європі цю діяльність виконують ЄАОС – Європейське Агентство оточуючого 
середовища та інші міжнародні організації. В Україні збір та узагальнення такої інформації на 
державному, регіональному і басейнових рівнях має проводити Міністерство екології і природних 
ресурсів разом з Державним агентством водних ресурсів України, Гідрометцентром та іншими 
учасниками проведення моніторингу вод. Нині якість показників, які характеризують водні ресурси, в 
Україні недостатня і неповна [16]. 

В Україні майже всі великі річкові басейни є транскордонними – це басейни річок Дніпро, 
Сіверський Донець, Дністер, Західний Буг, Тиса, Дунай. Згідно з принципами, викладеними у ряді 
Конвенцій, до яких приєдналась Україна, для управління транскордонними (міжнародними) річковими 
басейнами створюються Міжнародні басейнові комісії. У даний час у світі діють десятки таких комісій. 
Найбільш авторитетна серед них Міжнародна Комісія захисту річки Дунай (ІСРDR), членом якої є 
Україна. Міжнародне співробітництво у цій сфері координує міжнародний орган – Глобальне Водне 
Партнерство (ГВП) та його 11 технічних комітетів (зокрема, у Братиславі – для країн Східної Європи). 
Це дозволить отримувати методичну, технічну та іншу допомогу у впровадженні інтегрованого 
управління річковими басейнами, використати міжнародний досвід щодо оцінки стану водних 
екосистем [16]. 

Головними завданнями міждержавних басейнових комісій є методично узгоджені між країнами 
басейну аналіз і оцінка стану водних ресурсів та співпраця щодо розробки узгодженого Плану 
управління річковим басейном, а також реалізація програми заходів, спрямованих на досягнення 
стратегічних цілей у річковому басейні – належної якості води та сталого екологічного стану водних 
екосистем [16]. 

Порівняння світових та вітчизняних підходів до гідрографічного та водогосподарського 
районування країн. Важливим етапом впровадження басейнового принципу управління водними 
ресурсами є розробка планів управління річковими басейнами. Необхідність складання таких планів 
для кожного району річкового басейну пе- редбачена у статті 13 ВРД. Пункт 5 цієї статті передбачає 
можливість складання таких планів для окремих «суббасейнів, секторів, проблемних питань або типу 
води для вирішення окремих аспектів управління водою» [31]. 

План управління річковим басейном повинен обов’язково включати нанесені на карту межі 
басейнів та суббасейнів, що відносяться до даного району річкового басейну. 

Необхідність виділення таких меж потребує проведення нового гідрографічного районування 
території України, що враховує вимоги ВРД. Гідрографічне районування – це поділ території України 
на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розробки планів управління річковими басейнами. 

Гідрографічними одиницями є райони річкових басейнів та суббасейни у їх межах. Райони 
річкових басейнів є головною одиницею управління в галузі використання і охорони водних об'єктів, 
які складаються з басейнів відповідних річок і пов'язаних з ними підземних водних об'єктів. 

Додаток VII до ВРД ЄС не передбачає певного формату географічної інформації, що включається 
до Плану управління річковим басейном. Однак пункт 8 статті 3 ВРД вимагає від держави-члена 
забезпечити Комісію інформацією по компетентному органу, що призначається в кожному з районів 
річкового басейну. Інформацію, що повинна надаватися, наведено у Додатку І Рамкової Директиви. 
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Вирішенню цієї проблеми присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так і закордонних 
наукових шкіл. Фактично, у кожній розвиненій країні світу ведуться подібні наукові та прикладні 
дослідження. Відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС для басейну кожної великої річки повинен 
бути розроблений План управління річковим басейном (ПУРБ).

В Україні проведена велика робота по запровадженню саме басейнового принципу управління 
водними ресурсами. Окрім вищезазначеного, зроблені відповідні зміни у Водному Кодексі України, 
затверджено комплекс держав- них програм, концепцій та методик, які передбачають моніторинг даних 
та запровадження управління водними ресурсами, з урахуванням басейнового принципу [27].

Однак, має місце певний відрив теоретичних засад від практичних рекомендацій. Наприклад, 
протягом 1991-2011 рр. в Україні у системі 2-ТП /водгосп/ використовується застаріла схема 
водогосподарського районування, прив’язана, переважно, до границь адміністративних областей 
країни. Відсутня вітчизняна методика розрахунку водогосподарського балансу є тільки радянська. 
Необхідно створювати та удосконалювати й інші аспекти підтримки прийняття рішень з оптимального 
управління водними ресурсами.

Формування всеохоплюючої характеристики стану водних ресурсів та стійкості водних 
екосистем вимагає збору та систематизації великого обсягу інформації, яка формується у ряді відомств 
та установ. У Європі цю діяльність виконують ЄАОС Європейське Агентство оточуючого 
середовища та інші міжнародні організації. В Україні збір та узагальнення такої інформації на 
державному, регіональному і басейнових рівнях має проводити Міністерство екології і природних 
ресурсів разом з Державним агентством водних ресурсів України, Гідрометцентром та іншими 
учасниками проведення моніторингу вод. Нині якість показників, які характеризують водні ресурси, в 
Україні недостатня і неповна [16].

В Україні майже всі великі річкові басейни є транскордонними це басейни річок Дніпро, 
Сіверський Донець, Дністер, Західний Буг, Тиса, Дунай. Згідно з принципами, викладеними у ряді 
Конвенцій, до яких приєдналась Україна, для управління транскордонними (міжнародними) річковими 
басейнами створюються Міжнародні басейнові комісії. У даний час у світі діють десятки таких комісій. 
Найбільш авторитетна серед них Міжнародна Комісія захисту річки Дунай (ІСРDR), членом якої є 
Україна. Міжнародне співробітництво у цій сфері координує міжнародний орган Глобальне Водне 
Партнерство (ГВП) та його 11 технічних комітетів (зокрема, у Братиславі для країн Східної Європи). 
Це дозволить отримувати методичну, технічну та іншу допомогу у впровадженні інтегрованого 
управління річковими басейнами, використати міжнародний досвід щодо оцінки стану водних 
екосистем [16].

Головними завданнями міждержавних басейнових комісій є методично узгоджені між країнами 
басейну аналіз і оцінка стану водних ресурсів та співпраця щодо розробки узгодженого Плану 
управління річковим басейном, а також реалізація програми заходів, спрямованих на досягнення 
стратегічних цілей у річковому басейні належної якості води та сталого екологічного стану водних 
екосистем [16].

Порівняння світових та вітчизняних підходів до гідрографічного та водогосподарського 
районування країн. Важливим етапом впровадження басейнового принципу управління водними 
ресурсами є розробка планів управління річковими басейнами. Необхідність складання таких планів 
для кожного району річкового басейну пе- редбачена у статті 13 ВРД. Пункт 5 цієї статті передбачає 
можливість складання таких планів для окремих «суббасейнів, секторів, проблемних питань або типу 
води для вирішення окремих аспектів управління водою» [31].

План управління річковим басейном повинен обов’язково включати нанесені на карту межі 
басейнів та суббасейнів, що відносяться до даного району річкового басейну.

Необхідність виділення таких меж потребує проведення нового гідрографічного районування 
території України, що враховує вимоги ВРД. Гідрографічне районування це поділ території України 
на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розробки планів управління річковими басейнами.

Гідрографічними одиницями є райони річкових басейнів та суббасейни у їх межах. Райони 
річкових басейнів є головною одиницею управління в галузі використання і охорони водних об'єктів, 
які складаються з басейнів відповідних річок і пов'язаних з ними підземних водних об'єктів.

Додаток VII до ВРД ЄС не передбачає певного формату географічної інформації, що включається 
до Плану управління річковим басейном. Однак пункт 8 статті 3 ВРД вимагає від держави-члена 
забезпечити Комісію інформацією по компетентному органу, що призначається в кожному з районів 
річкового басейну. Інформацію, що повинна надаватися, наведено у Додатку І Рамкової Директиви. 
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Додаток І вимагає від держави-члена надати інформацію стосовно «географічного покриття району 
річкового басейну – назви головних річок у межах району річкового басейну разом з точним описом 
меж району річкового басейну». Інформація повинна бути доступною (за можливістю) для внесення в 
географічну інформаційну систему (ГІС) та/або географічну інформаційну систему Комісії. 

Водна Рамкова Директива ЄС (ВРД ЄС 2000) визнає річковий басейн в якості головної природної 
одиниці водного середовища [31]. Директива вимагає визначення районів річкового басейну, які 
можуть охоплювати одну або кілька річок, а також підготовку обов`язкових (на законодавчому рівні) 
Планів управління річковим басейном для кожного району річкового басейну. Використання 
європейськими країнами басейнового підходу в дослідженнях та в управлінні водними ресурсами 
систематично використовувалося і раніше, але річкові басейни стали центральною концепцією в 
управлінні водними ресурсами лише при вступі в дію Водної Рамкової Директиви. 

Територія річкового басейну може бути басейном однієї великої річки або, в іншому випадку, 
включати кілька басейнів малих річок. З іншого боку, територія річкового басейну може повністю 
розміщуватися в межах однієї країни, або в межах двох і більше країн. В багатьох випадках територія 
річкового басейну ділиться між кількома країнами (між країнами – членами ЄС, або між країнами, що є 
членами ЄС та країнами, що до нього не входять). Більшість великих європейських річкових басейнів 
знаходиться в межах кількох країн. Відповідно, для аналізу річкового басейну та управління ним 
потрібно транскордонне співробітництво. 

Стаття 3 Водної Рамкової Директиви присвячена визначенню території річкових басейнів і 
координації адміністративних структур в межах територій річкових басейнів. Для цього басейни слід 
ідентифікувати та визначити їх межі [31]. Управління реалізацією Директиви розподіляється між 
регіональними і національними рівнями. Більшість країн мають компетентні органи, як на 
національному рівні, так і на рівні територій річкових басейнів. Міжнародні комісії по річковим 
басейнам грають важливу роль в координації реалізації ВРД в державах-членах ЄС. Найбільш 
активними комісіями в річкових басейнах Європи є Міжнародна комісія по захисту річки Одер від 

забруднення (ICPOAP), Міжнародна комісія по захисту річки Ельба (IKSE), Міжнародна комісія по 
захисту річки Дунай (ICPDR), Міжнародна комісія по захисту річки Рейн (ICPR), та міжнародна 
комісія по Шельді (ISC). З наведених вище комісій Міжнародна комісія по захисту річки Дунай має 
кілька країн-членів, що не входять до складу Європейського Союзу. Ця комісія є прикладом 
організованої керівної структури в міжнародній території річкового басейну, що виходить за межі ЄС. 

Визначення територій річкових басейнів в державах-членах ЄС, в цілому, виконується на базі 
гідрографічних меж. 

Стаття 3 Водної Рамкової Директиви ЄС встановлює, що: 
«1. Держави-члени повинні визначити індивідуальні річкові басейни, які розташовані у межах 

їхніх національних територій та, для цілей цієї директиви, віднести їх до індивідуальних районів 
річкових басейнів… 

3. Держави-члени повинні забезпечити віднесення річкового басейну, який охоплює територію 
більш ніж однієї держави-члена, до міжнародного району річкового басейну… 

5. Там, де район річкового басейну виходить за територію ЄС, зацікавлені держави-члени 
повинні намагатися скоординувати свої дії з відповідними країнами – не членами ЄС для досягнення 
цілей цієї директиви в усьому районі річкового басейну». 

Рамкова Директива [31] залишає державам-членам певний вибір у віднесенні індивідуальних 
річкових басейнів, розташованих на їх території, до районів річкових басейнів. Малі річкові басейни 
можуть бути або об’єднані з метою формування більших районів річкового басейну, або бути об’єднані 
з більшими річковими басейнами для утворення індивідуальних районів річкових басейнів. Однак всі 
водотоки, що впадають в одне річкове гирло, естуарій або дельту, мають бути віднесені до одного 
району річкового басейну. Очікується, що держави-члени визначать лише кілька районів річкового 
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Досвід європейських країн свідчить, що кількість районів річкових басейнів в межах їх територій 
є різною і обумовлена, в першу чергу, особливостями гідрографічної мережі. Зрозуміло, що малі за 
площею країни мають меншу кількість таких районів. Наприклад, у Чорногорії та Естонії таких районів 
лише два; Боснія та Герцеговина, Болгарія, Латвія та Литва виділяють по чотири райони річкових 
басейнів, Чехія – п’ять і т. д. 

Близькі за площею з Україною європейські держави виділяють на своїй території від п’яти 
(Швеція) до десяти (Великобританія, Польща) районів. Пропорції площ між окремими районами в 
межах окремих країн не завжди є витриманими. Наприклад, серед чотирьох районів річкових басейнів, 
виділених на території Литви, 74% площі країни припадає на один річковий басейн Немана. Понад 90% 
території Польщі відноситься до двох районів річкових басейнів Одри та Вісли. Інші вісім районів 
охоплюють менше 10% площі країни. 

На нашу думку, найбільш вдалим є досвід Франції, площа якої є близькою до площі нашої 
країни. У Франції виділено вісім районів річкових басейнів, серед яких сім – в межах континентальної 
частини країни, та один охоплює острів Корсика. 

Стаття 32 «Водного кодексу» Російської Федерації визначає принципи гідрографічного 
районування території країни, згідно яких основними гідрографічними одиницями є «річковий басейн» 
та «підбасейн». Останній є аналогом поняття «суббасейн», що широко використовується у 
нормативних документах інших країн. З метою виконання статті 32 «Водного кодексу» Російської 
Федерації 25 квітня 2007 р. Міністерство природних ресурсів країни затвердило «Методику 
гідрографічного районування території Російської Федерації», яка передбачає сукупність дій по поділу 
території країни на гідрографічні одиниці – річкові басейни та підбасейни (суббасейни). «Методика…» 
надалі використовується для водогосподарського районування території країни. Стаття 28 «Водного 
кодексу» Російської Федерації визначає басейнові округи як головну одиницю управління в галузі 
використання і охорони водних об’єктів. Таких округів в межах Російської Федерації виділено 20. 

Врахування вимог Водної Рамкової Директиви ЄС потребує також узгодження існуючої ще з  
70-х років минулого сторіччя Схеми водогосподарського районування території України (створеної як 
складова водогосподарського районування території колишнього СРСР) з новою схемою 
гідрографічного районування території країни. Фактично, нове водогосподарське районування 
території України є розподілом виділених гідрографічних одиниць (районів річкових басейнів та 
суббасейнів) на водогосподарські ділянки, що здійснюється для розробки водогосподарських балансів. 
Межі гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок мають визначатися з урахуванням 
басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних 
умов та господарської діяльності. 

Існуюча сьогодні система водогосподарського районування України базується на двох 
принципах – гідрографічному та адміністративному. Останньому навіть надається перевага (багато меж 
водогосподарських ділянок прив`язано до меж адміністративних областей), оскільки за таким 
принципом здійснювалося державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення 
водних ресурсів. Впровадження басейнового принципу управління та необхідність врахування 
сучасних європейських вимог потребують узгодження меж водогосподарських ділянок з межами 
басейнів та суббасейнів, що будуть виділені на території країни згідно вимог ВРД ЄС. 
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РОЗДІЛ 3.  
 

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ  
ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
 

3.1. Особливості та передумови реформування  
організаційно-економічних відносин у водному господарстві  

Ефективність процесів реформування організаційно-економічних механізмів у сфері 
гідромеліорації залежить від збалансованості економічних вигод суб’єктів, що беруть участь у процесі 
сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях, та наявності відповідної системи 
інституційних обмежень, за допомогою яких забезпечується необхідна стійкість процесів 
реформування та врегульовуються проблеми незбалансованості економічного обміну.  

Відповідно до сучасної інституційної теорії стійкість та ефективність економічних систем 
залежить від впливу різних інститутів [1]. Зокрема Д. Норт – один із засновників сучасної 
інституційної теорії – зазначає, що основне значення інститутів полягає у зменшенні невизначеності 
шляхом встановлення стійкої структури взаємодії між суб’єктами [1]. Інститути – це “правила гри” в 
суспільстві, або створені людиною обмежені рамки, які організовують взаємовідносини поміж людьми, 
вони створюють структуру спонукальних мотивів людської взаємодії – будь то в політиці, соціальній 
сфері чи економіці [1]. Інститути складаються з певних обмежень і бувають формальними та 
неформальними. Формальні інститути – це правила, вигадані людьми, що являються продуктом 
свідомого людського задуму [1].  Це писані правила, наприклад: Конституція України, законодавчі та 
нормативно-правові документи та інше. Неформальні інститути (неписані правила) – це суспільні 
умовності і кодекси поведінки. Неписані правила вважає Д. Норт, лежать глибше формальних правил і 
доповнюють їх. Неформальні обмеження, втілені в звичаях, традиціях і кодексах поведінки, набагато 
менш сприйнятливі до свідомих людських зусиль  [1]. Більшість культурних змін носить поступовий 
характер. Якщо цього не відбувається, то в суспільстві виникає напруження між зміненими 
формальними правилами і збереженими неформальними обмеженнями. Неформальні обмеження 
виникають із інформації, яка передається із покоління в покоління, і виступає частиною культури 
суспільства [1]. Неформальними обмеженнями важливими для людства і, зокрема, людини є чесність, 
порядність, довіра, повага, самоповага, авторитет. В новій інституційній теорії неформальні інститути 
частіше за все розглядаються як доповнення до формальних змін, при зміні формальних правил інколи 
неформальні норми, які збереглися виявляються несумісними з ними. З плином часу неефективні 
інститути вимирають, а ефективні – виживають, і тому відбувається розвиток більш ефективних форм 
організації [1]. 

Будь-яка система, елементи якої отримують рівнозначні вигоди від економічного обміну є 
стійкою системою, і не потребує встановлення інституційних обмежень. В інших випадках для 
досягнення балансу вигод необхідно використовувати інституційні обмеження. Такі обмеження можуть 
доповнювати та заміщувати дію один-одного. Наприклад, збільшення формальних інституційних 
впливів може компенсувати недостатність економічних вигод. Оскільки зазначені впливи мають різну 
інерційність, держава повинна застосовувати різні стратегії впровадження таких впливів.  

Забезпечення ефективності організаційно-економічного механізму функціонування дуальної 
системи полягає в тому, що поряд із необхідністю забезпечення їх результативності (продуктивності) 
потрібно приділяти значну увагу забезпеченню їх динамічної стійкості, створюючи умови для 
вирівнювання економічних інтересів систем-донорів та застосовуючи інституційні обмеження, за 
допомогою яких зберігаються межі системи-акцептора. 
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Динамічна стійкість характеризується інституційним впливом на систему за допомогою 
формальних та неформальних інститутів, а також залежить від економічних вигод взаємного обміну  

Важливість інституційних впливів на ефективність діяльності дуальних систем полягає в тому, 
що кожна із систем-донорів з одного боку не можуть самостійно вести ефективну економічну 
діяльність, а з другого – їх функціонування у межах дуальної системи можливе лише за умови балансу 
економічних інтересів систем-донорів та побудови взаємовигідного механізму економічного обміну. 
Внаслідок наявності власних цілей кожної із підсистем, які досить часто є не емерджентними, 
виникають конфлікти інтересів, що унеможливлюють створення стійкої дуальної системи з надійними 
системоутворюючими зв’язками. 

Тому держава як інститут, що має важелі впливу на кожну із систем-донорів дуальної системи, 
застосовуючи формальні інституційні обмеження, може стимулювати утворення 
системоутворюючихзв’язків між елементами систем-донорів, створюючи середовище для вигідної 
економічної взаємодії елементів системи-акцептора. Наприклад, для того, щоб водогосподарська 
організація (управління водного господарства) надавала якісне гідромеліоративне обслуговування 
сільськогосподарським виробникам, потрібно, щоб вигоди від такої діяльності корелювали з 
підвищенням якості обслуговування. Якщо ж такого зв’язку немає, то припускаючи, що управління 
водного господарства є суб’єктом раціональної економічної поведінки, воно буде обирати таку 
альтернативу, яка забезпечуватиме їй найбільші вигоди. Зокрема, це може проявлятися в обмеженні 
подачі (відведення) води з сільськогосподарських угідь у випадку відсутності негативних економічних 
чи адміністративних наслідків такої діяльності.  

Обмежуючими факторами в такій поведінці виступають типові договори, правила [2], предмет, 
порядок погодження, умови розрахунків, контролю та інші умови яких встановлюються структурами 
вищого рівня (в сучасній системі державного управління – Державним агентством водних ресурсів) [3]. 
Проте, такі фактори створюють лише умови для існування мінімального рівня стійкості системи та не 
стимулюють до розвитку й ефективного досягнення її цілей. Потрібно зауважити також, що і цілі 
системи також є нечітко вираженими, оскільки сфера перетину інтересів елементів системи є достатньо 
вузькою. 

Керуючись викладеними логічними судженнями, що базуються на концептуальних положеннях 
теорії систем [4], можна стверджувати, що цілями державного регулювання діяльності дуальних систем 
у сфері гідромеліорації у довгостроковій перспективі має бути створення умов для ефективної 
економічної взаємодії з адекватним зменшенням дії формальних інституційних факторів. Такі цілі 
можуть бути підкріплені діями, що стимулювали б також збільшення впливу на систему неформальних 
обмежуючих факторів, що є достатньо стійкими та інерційними за своєю сутністю, а отже 
ефективними факторами підтримання високої динамічної стійкості системи. 

Найбільшу інерційність мають неформальні впливи та економічні вигоди обміну. Формальні 
інституційні обмеження діють швидко і змушують суб’єктів дуальної системи вступати у взаємодію. 
Але за відсутності мотивів економічної взаємодії і неформальних інституційних обмежень їх 
застосування є досить вартісним внаслідок існування великих трансакційних витрат, пов’язаних з 
підтримкою дії інституційних обмежень (витрати на контролюючі, розпорядні та інші функції), 
внаслідок яких не створюється додана вартість.  

Концептуальну модель управління дуальними системами можна описати за допомогою 
інструментарію теорії ігор, що являє собою математичний апарат для моделювання узгодження 
інтересів сторін [5]. Нехай є якісь дві системи S1і S2, функціонування яких визначається величинами, 
що у векторній формі мають такий вигляд: 

Вхідні впливи на систему:  

 x(t)=(x1(t), x2(t), … , xnX(t)),   (3.1) 

Сукупність впливів факторів зовнішнього середовища: 

 v(t)=(v1(t), v2(t), … , vnV(t)),   (3.2) 

Сукупність внутрішніх параметрів системи: 

 h(t)=(h1(t), h2(t), … , hnH(t)),   (3.3) 

Такі впливи є незалежними (екзогенними) змінними. 
Вихідні характеристики системи є залежними (ендогенними змінами) (результат функціонування 
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виникають конфлікти інтересів, що унеможливлюють створення стійкої дуальної системи з надійними 
системоутворюючими зв’язками.

Тому держава як інститут, що має важелі впливу на кожну із систем-донорів дуальної системи, 
застосовуючи формальні інституційні обмеження, може стимулювати утворення 
системоутворюючихзв’язків між елементами систем-донорів, створюючи середовище для вигідної 
економічної взаємодії елементів системи-акцептора. Наприклад, для того, щоб водогосподарська 
організація (управління водного господарства) надавала якісне гідромеліоративне обслуговування 
сільськогосподарським виробникам, потрібно, щоб вигоди від такої діяльності корелювали з 
підвищенням якості обслуговування. Якщо ж такого зв’язку немає, то припускаючи, що управління 
водного господарства є суб’єктом раціональної економічної поведінки, воно буде обирати таку 
альтернативу, яка забезпечуватиме їй найбільші вигоди. Зокрема, це може проявлятися в обмеженні 
подачі (відведення) води з сільськогосподарських угідь у випадку відсутності негативних економічних 
чи адміністративних наслідків такої діяльності. 

Обмежуючими факторами в такій поведінці виступають типові договори, правила [2], предмет, 
порядок погодження, умови розрахунків, контролю та інші умови яких встановлюються структурами 
вищого рівня (в сучасній системі державного управління Державним агентством водних ресурсів) [3]. 
Проте, такі фактори створюють лише умови для існування мінімального рівня стійкості системи та не 
стимулюють до розвитку й ефективного досягнення її цілей. Потрібно зауважити також, що і цілі 
системи також є нечітко вираженими, оскільки сфера перетину інтересів елементів системи є достатньо 
вузькою.

Керуючись викладеними логічними судженнями, що базуються на концептуальних положеннях 
теорії систем [4], можна стверджувати, що цілями державного регулювання діяльності дуальних систем 
у сфері гідромеліорації у довгостроковій перспективі має бути створення умов для ефективної 
економічної взаємодії з адекватним зменшенням дії формальних інституційних факторів. Такі цілі 
можуть бути підкріплені діями, що стимулювали б також збільшення впливу на систему неформальних 
обмежуючих факторів, що є достатньо стійкими та інерційними за своєю сутністю, а отже 
ефективними факторами підтримання високої динамічної стійкості системи.

Найбільшу інерційність мають неформальні впливи та економічні вигоди обміну. Формальні 
інституційні обмеження діють швидко і змушують суб’єктів дуальної системи вступати у взаємодію. 
Але за відсутності мотивів економічної взаємодії і неформальних інституційних обмежень їх 
застосування є досить вартісним внаслідок існування великих трансакційних витрат, пов’язаних з 
підтримкою дії інституційних обмежень (витрати на контролюючі, розпорядні та інші функції), 
внаслідок яких не створюється додана вартість. 

Концептуальну модель управління дуальними системами можна описати за допомогою 
інструментарію теорії ігор, що являє собою математичний апарат для моделювання узгодження 
інтересів сторін [5]. Нехай є якісь дві системи S і S , функціонування яких визначається величинами, 
що у векторній формі мають такий вигляд:

Вхідні впливи на систему: 

x(t)=(x (t), x2(t), … , xnX(t)),  (3.1)

Сукупність впливів факторів зовнішнього середовища:

v(t)=(v (t), v2(t), … , vnV(t)),  (3.2)

Сукупність внутрішніх параметрів системи:

h(t)=(h (t), h2(t), … , hnH(t)),  (3.3)

Такі впливи є незалежними (екзогенними) змінними.
Вихідні характеристики системи є залежними (ендогенними змінами) (результат функціонування 
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системи). У векторній формі вони мають вигляд: 

 y(t)=(y1(t), y2(t), … , ynY(t)),   (3.4) 

Тоді результат функціонування кожної із систем у часі описуватиметься оператором FS, який у 
загальному випадку перетворює екзогенні змінні до ендогенних у відповідності із співвідношеннями 
вигляду: 

 y(t)=FS(x, v, h, t),   (3.5) 

Залежність (3.5) називають законом функціонування системи [6]. 
Метод отримання вихідних характеристик на основі вхідних впливів x(t), зовнішніх впливів v(t) і 

властивостей параметрів системи h(t) називають алгоритмом функціонування системи AS. Очевидно, 
що один закон функціонування FS системи S можна реалізувати за допомогою множини алгоритмів 
функціонування AS. Такі алгоритми є механізмами функціонування організаційно-економічних систем, 
які формуються у результаті певного поєднання формальних та неформальних інституційних 
обмежень, а також механізмів економічного обміну. 

Співвідношення (3.5) є математичним поданням поведінки об'єкта моделювання у часі t, тобто 
відображає його динамічні властивості, які  є  його динамічною моделлю [6]. 

Для математичного опису моделі дуальної системи використаємо наведений вище 
інструментарій. Нехай є дві системи S1і S2, які мають елементи (В) та  певні вихідні характеристики 
(y(t)): 

 S1(В11…1n, y1(t)), S2 (В21…2n, y2(t)), (3.6) 

Якщо припустити, що вектори цілей y1(t) та y2(t) не протилежні, то під впливом якогось 
зовнішнього вектора Y можна створити якусь систему S12, що складається з частини елементів і цілей 
S1 і S2, у якій шляхом взаємодії цих елементів формується певна y12(t), як сукупність емерджентних 
цілей підсистем (рисунок 3.1). 

 

Рис. 3.1. Графічна модель дуальної системи  
[розроблено автором] 

 

Зв’язки між елементами систем-донорів та в межах системи-акцептора, які наведені на 
рисунку 3.1, подано лише для демонстрації сутності дуальної системи та не дають інформаційного 
змісту стосовно структури наведених систем. 
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Інколи, коли сфера взаємодії розширюється, а усі цілі стають абсолютно емерджентними, такі 
системи перетворюються у звичайні організаційно-економічні системи, які мають єдину систему 
управління, розподіл результатів: 

 y1(t) = y2(t), то S1∈ S2→ S12,   (3.7) 

Дуальна система може ефективно функціонувати і розвиватися, якщо сила 
системоутворюючихзв’язків (інституційних і економічних) буде більшою за зв’язки між елементами 
систем-донорів. В іншому випадку цілі дуальної системи будуть залежними від цілей кожної із систем-

донорів, що призводитиме до руйнування дуальної системи. 
Дуальна організаційно-економічна система відрізняється від інших систем тим, що відмова (або 

неможливість внаслідок протилежності цілей, жорсткої внутрішньої структури однієї або двох систем) 
від взаємодії не створює альтернатив для взаємодії з іншими системами. Це призводить до того, що 
обидві системи зазнають збитків внаслідок неможливості ефективного використання наявних ресурсів, 
оскільки технологічні процеси базуються на погоджених механізмах взаємодії. Наприклад, припинення 
регулювання водно-повітряного режиму ґрунту на осушувальних меліоративних системах призведе до 
того, що землекористувачі не зможуть вести сільськогосподарське виробництво, а водогосподарські 
організації не отримуватимуть плату за надані послуги. В таких умовах землекористувач не може 
скористатися послугами іншої водогосподарської організації, а водогосподарська організація не має 
альтернатив щодо надання послуг з регулювання водоповітряного режиму ґрунту на територіях 
гідромеліоративних систем іншим землекористувачам. 

На відміну від цього, в типових організаційно-економічних системах існують альтернативи щодо 
горизонтальної та вертикальної взаємодії з іншими системами, що мають різний потенціал операцій 
економічного обміну. Функції держави щодо стимулювання їх взаємодії обмежуються механізмами 
регулювання конкуренції, стимулювання економічної активності, інвестиційної діяльності тощо. 
Наприклад, машинобудівне підприємство має різні альтернативи вибору постачальників. Відмова від 
закупівель комплектуючих виробів у певного постачальника, як правило, супроводжується появою 
нових альтернатив в обох суб’єктів таких договірних відносин з можливостями досягнення більшої 
економічної вигоди. 

В умовах еволюційного становлення та розвитку дуальних систем формуються стійкі 
неформальні інституційні та економічні взаємозв’язки, тому питання державного стимулювання 
процесів підвищення динамічної стійкості втрачає свою актуальність. Натомість на перший план 
виходять питання підтримки ефективності функціонування таких систем. Наприклад, в розвинутих 
країнах світу, де приватна власність на землю існує століттями, технологічні характеристики 
гідромеліоративних систем  визначалися, виходячи з територіальних меж землекористувачів та 
потенціалу сільськогосподарського виробництва. Внаслідок цього сформувалися стійкі організаційно-

економічні утворення, що функціонують на засадах економічної вигоди та організаційно-технологічної 
взаємодії. Функції держави полягають у підтриманні достатнього економічного потенціалу взаємодії та 
мінімізації впливу на такі системи кон’юнктурних коливань. Стимулювання інтеграційних процесів, як 
правило, не є предметом державного регулювання, а тому проблеми інтеграції землекористувачів в 
Україні потребують розроблення механізмів реформування організаційно-економічних відносин у 
сфері гідромеліорації.  

В гідромеліоративному комплексі Україні внаслідок реформування економіки з 1991 року 
утворилося середовище, коли формальні обмеження зникли, а умов для економічної взаємодії, що 
базується на взаємовигідному обміні, не створено. Проте внаслідок неформальних обмежень ще 
система якось певний період по інерції функціонувала (до 1998 року). А потім суб’єкти сільського та 
водного господарства, почали формувати свої межі, вектори цілей, що базуються на економічних 
результатах для одних і мінімізації витрат для інших стали протилежними. Тому державні органи 
влади намагалася шляхом застосування формальних обмежень, які містяться у нормативно-правових 
документах, що регулюють функціонування гідромеліоративного комплексу, встановити 
системоутворюючі зв’язки, що змусили б системи взаємодіяти. Зокрема, в ст. 76 Водного кодексу 
України встановлено, що експлуатація водогосподарських систем повинна здійснюватися з 
урахуванням екологічних вимог та інтересів віх водокористувачів [7]. В Законі “Про охорону 
навколишнього природного середовища” містяться обмеження в діяльності водогосподарських та 
сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях [8]. Але ці дії не призвели до збільшення 
економічної стійкості систем (тобто у них не закладені стимули для її забезпечення). Особливо, це 
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Інколи, коли сфера взаємодії розширюється, а усі цілі стають абсолютно емерджентними, такі 
системи перетворюються у звичайні організаційно-економічні системи, які мають єдину систему 
управління, розподіл результатів:

(t) = y (t), то S ∈ S → S ,  ( )

Дуальна система може ефективно функціонувати і розвиватися, якщо сила 
системоутворюючихзв’язків (інституційних і економічних) буде більшою за зв’язки між елементами 
систем-донорів. В іншому випадку цілі дуальної системи будуть залежними від цілей кожної із систем-

донорів, що призводитиме до руйнування дуальної системи.
Дуальна організаційно-економічна система відрізняється від інших систем тим, що відмова (або 

неможливість внаслідок протилежності цілей, жорсткої внутрішньої структури однієї або двох систем) 
від взаємодії не створює альтернатив для взаємодії з іншими системами. Це призводить до того, що 
обидві системи зазнають збитків внаслідок неможливості ефективного використання наявних ресурсів, 
оскільки технологічні процеси базуються на погоджених механізмах взаємодії. Наприклад, припинення 
регулювання водно-повітряного режиму ґрунту на осушувальних меліоративних системах призведе до 
того, що землекористувачі не зможуть вести сільськогосподарське виробництво, а водогосподарські 
організації не отримуватимуть плату за надані послуги. В таких умовах землекористувач не може 
скористатися послугами іншої водогосподарської організації, а водогосподарська організація не має 
альтернатив щодо надання послуг з регулювання водоповітряного режиму ґрунту на територіях 
гідромеліоративних систем іншим землекористувачам.

На відміну від цього, в типових організаційно-економічних системах існують альтернативи щодо 
горизонтальної та вертикальної взаємодії з іншими системами, що мають різний потенціал операцій 
економічного обміну. Функції держави щодо стимулювання їх взаємодії обмежуються механізмами 
регулювання конкуренції, стимулювання економічної активності, інвестиційної діяльності тощо. 
Наприклад, машинобудівне підприємство має різні альтернативи вибору постачальників. Відмова від 
закупівель комплектуючих виробів у певного постачальника, як правило, супроводжується появою 
нових альтернатив в обох суб’єктів таких договірних відносин з можливостями досягнення більшої 
економічної вигоди.

В умовах еволюційного становлення та розвитку дуальних систем формуються стійкі 
неформальні інституційні та економічні взаємозв’язки, тому питання державного стимулювання 
процесів підвищення динамічної стійкості втрачає свою актуальність. Натомість на перший план 
виходять питання підтримки ефективності функціонування таких систем. Наприклад, в розвинутих 
країнах світу, де приватна власність на землю існує століттями, технологічні характеристики 
гідромеліоративних систем  визначалися, виходячи з територіальних меж землекористувачів та 
потенціалу сільськогосподарського виробництва. Внаслідок цього сформувалися стійкі організаційно-

економічні утворення, що функціонують на засадах економічної вигоди та організаційно-технологічної 
взаємодії. Функції держави полягають у підтриманні достатнього економічного потенціалу взаємодії та 
мінімізації впливу на такі системи кон’юнктурних коливань. Стимулювання інтеграційних процесів, як 
правило, не є предметом державного регулювання, а тому проблеми інтеграції землекористувачів в 
Україні потребують розроблення механізмів реформування організаційно-економічних відносин у 
сфері гідромеліорації. 

В гідромеліоративному комплексі Україні внаслідок реформування економіки з 1991 року 
утворилося середовище, коли формальні обмеження зникли, а умов для економічної взаємодії, що 
базується на взаємовигідному обміні, не створено. Проте внаслідок неформальних обмежень ще 
система якось певний період по інерції функціонувала (до 1998 року). А потім суб’єкти сільського та 
водного господарства, почали формувати свої межі, вектори цілей, що базуються на економічних 
результатах для одних і мінімізації витрат для інших стали протилежними. Тому державні органи 
влади намагалася шляхом застосування формальних обмежень, які містяться у нормативно-правових 
документах, що регулюють функціонування гідромеліоративного комплексу, встановити 
системоутворюючі зв’язки, що змусили б системи взаємодіяти. Зокрема, в ст. 76 Водного кодексу 
України встановлено, що експлуатація водогосподарських систем повинна здійснюватися з 
урахуванням екологічних вимог та інтересів віх водокористувачів [7]. В Законі “Про охорону 
навколишнього природного середовища” містяться обмеження в діяльності водогосподарських та 
сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях [8]. Але ці дії не призвели до збільшення 
економічної стійкості систем (тобто у них не закладені стимули для її забезпечення). Особливо, це 
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стосується інституційних перетворень у сфері передачі внутрішньогосподарських меліоративних 
систем суб’єктам господарювання [9].  

Державне регулювання системи гідромеліорації за допомогою таких формальних інституційних 
впливів є неефективним і до того ж потребує значних трансакційних витрат (витрати на контролюючі, 
розпорядчі функції). 

На зрошуваних землях, де економічні вигоди від взаємодії з водогосподарськими організаціями 
для землекористувачів є достатньо вагомими, утворилися дуальні системи. Проте вони не завжди 
базуються на балансі економічних інтересів суб’єктів гідромеліоративного обслуговування, в зв’язку з 
чим виникають труднощі з оновленням основних засобів у водогосподарських організацій, отриманням 
високих прибутків у сільгоспвиробників.  

Для того, щоб утворити дуальну систему, потрібно, щоб було дві системи-донори зі спільними 
інтересами. Чим тісніше переплітаються цілі кожної із систем (мотиви для економічного обміну), тим 
стійкіша система, менші формальні інституційні обмеження, що призводять до менших трансакційних 
витрат, як наслідок буде вища ефективність. В умовах, коли трансакційні витрати нульові або 
наближені до них (взаємна вигода) інституційні обмеження не потрібні. Тому механізм 
функціонування системи буде стійким, коли буде базуватися на балансі збільшення економічних вигод 
та зменшення інституційних впливів. Концептуальна модель, що описує цілі державного регулювання 
функціонування дуальних систем, наведена на рисунку 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. Концептуальна модель стратегічних напрямків державного реформування  організаційно-

економічних механізмів дуальних систем 

 

If, In - формальні та неформальні інституційні обмеження Е – економічні вигоди обміну   𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸(𝑑𝑑), 𝐼𝐼𝑓𝑓(𝑑𝑑), 𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑑𝑑))диференційне рівняння, що описує динамічну стійкість дуальної системи в 

часі (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  – характеризує швидкість зміни факторів). 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1(𝑑𝑑), 𝑥𝑥2(𝑑𝑑), 𝑥𝑥12(𝑑𝑑)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) диференційне рівняння, що описує економічну стійкість дуальної 
системи, 

де x1(t) – економічні вигоди від взаємодії системи-донора 1 у період t; x2(t) – економічні вигоди від 
взаємодії системи-донора 2 у період t; 𝑥𝑥12(𝑑𝑑)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   – емержентність цілей систем-донорів у період t. 𝑑𝑑𝐼𝐼𝑓𝑓𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝐼𝐼1(𝑑𝑑), 𝐼𝐼2(𝑑𝑑) … , 𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑑𝑑)) диференційне рівняння, що описує інституційну стійкість дуальної 
системи, що залежить від формальних обмежень.  𝑑𝑑𝐼𝐼𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝐼𝐼1(𝑑𝑑), 𝐼𝐼2(𝑑𝑑) … , 𝐼𝐼𝑛𝑛(𝑑𝑑)) диференційне рівняння, що описує інституційну стійкість дуальної 
системи, що залежить від неформальних обмежень.  

Динамічну стійкість системи класично описують за допомогою апарату диференційних рівнянь. 
За їх допомогою можна визначити швидкість зміни факторів системи. Проте для дуальних 
організаційно-економічних систем швидкість зміни факторів не є визначальною характеристикою 
стійкості. Така характеристика властива, насамперед, системам-донорам, стосовно яких цей 
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методичний інструментарій є цілком прийнятний. Дуальна організаційно-економічна система може 
виникнути та існувати лише тоді, коли в систем-донорів з’являться емерджентні цілі, що забезпечать 
стійкі інтереси в економічній взаємодії, або ж їх взаємодія буде вимушеною внаслідок існування ряду 
формальних і неформальних інституційних обмежень. Саме поєднання цих факторів свідчить про те, 
наскільки міцними є межі дуальної системи і наскільки вони є стійкими в часі. Швидкість зміни 
факторів, що описується диференційними рівняннями, є похідною характеристикою стійкості 
організаційно-економічної дуальної системи, а тому доцільно зосередити увагу на виявленні й 
оцінюванні первинних ознак стійкості.  

 Якщо припустити, що динамічна стійкість дуальної системи має становити величину, що 
відповідає не менше певного прийнятного рівня Сmin, при якому забезпечується стійке функціонування 
системи, то вектор зусиль державних органів влади у стратегічній перспективі має бути спрямований: 

по перше, на підтримання (або досягнення) прийнятного рівня динамічної стійкості; 
по друге, на стимулювання збільшення економічної складової, тобто взаємних вигод від 

взаємодії, у процесах підтримання необхідного рівня стійкості, що призводить до зменшення витрат на 
її підтримання; 

по третє, на стимулювання збільшення неформальних інституційних обмежень як таких, що 
мають високий рівень інерційності. 

Отже, динамічна стійкість (C) складається з інституційної стійкості  (I=𝐼𝐼𝑓𝑓 + In) (екзогенної) та 
економічної стійкості (E) (ендогенної), яку можна ще назвати стратегічною стійкістю. Ендогенна 
стійкість має більший пріоритет, оскільки ендогенні зв’язки визначають структуру, а значить і 
характеристики системи. Для того, щоб підтримувати екзогенну стійкість, необхідно залучати зовнішні 
ресурси, зменшення обсягів яких впливатиме на зменшення стійкості системи. 

 Ct (f(E(t)), f(If(t)), f(In(t)) → max,  (3.8) 

 якщо Ct<Cmin(t) , (3.9) 

то необхідно застосувати формальні інституційні обмеження, обсяг яких визначається залежністю: 

 If(t) = Cmin - (E(t) +In(t)) , (3.10) 

Проте механізм (правильність вибору такого обмеження) буде залежати від того, чи у 
наступному (t+1) періоді If зменшуватиметься. Якщо у кожному наступному (t+1) періоді If 

збільшується, то механізми державного регулювання стійкості такої системи є неефективними, 
оскільки взаємодія забезпечуються екзогенними факторами (примусами й обмеженнями). На основі 
викладеного можна стверджувати, що ефективність процесів реформування організаційно-економічних 
механізмів дуальних систем, що базується на динаміці економічної та інституційної стійкості, яку 
можна оцінити за допомогою такої моделі: 

 { 𝐾𝐾𝐶𝐶(𝑡𝑡) = ( 𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑡𝑡−1) ÷ ( 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡−1) > 1 , при 𝐸𝐸𝑡𝑡 ∙ 𝐼𝐼𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶0 > 1  ,                                       при        𝐶𝐶0 < 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,   (3.11) 

де 𝐾𝐾𝐶𝐶(𝑡𝑡) − критерій ефективності процесів реформування організаційно-економічного механізму 
дуальної системи у поточному періоді; 𝐸𝐸𝑡𝑡 , 𝐸𝐸𝑡𝑡−1 − економічна стійкість дуальної системи відповідно у 
поточному і минулому роках; 𝐼𝐼𝑡𝑡, 𝐼𝐼𝑡𝑡−1 − інституційна стійкість дуальної системи відповідно у поточному і минулому роках.; Cmin– 

прийнятний рівень динамічної стійкості дуальної системи; 𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶0,– динамічна стійкість дуальної 
системи відповідно у поточному та початковому періодах. 

Перше рівняння характеризує швидкість заміщення інституційних факторів стійкості 
економічними. За умови, що стійкість дуальної системи є прийнятною, тобто вона може достатньо 
довго зберігати свої межі та реалізовувати функції, спрямовані на досягнення її цілей, позитивна 
динаміка цього показника може відповідати різним процесам, що виникають у результаті різного 
поєднання складових моделі, зокрема: 

 при Еt > Еt-1 і It > It-1 відбувається посилення внутрішньої (ендогенної) стійкості, що 
забезпечуватиме збільшення стратегічної стійкості системи, а також, зважаючи на те, що  𝐸𝐸𝑡𝑡 ∙ 𝐼𝐼𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

з’являються надмірні інституційні обмеження, вплив яких на стійкість системи є не суттєвим, а отже, 
можуть бути зняті, якщо вони не є фактором, що спричинив Еt > Еt-1;  
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методичний інструментарій є цілком прийнятний. Дуальна організаційно-економічна система може 
виникнути та існувати лише тоді, коли в систем-донорів з’являться емерджентні цілі, що забезпечать 
стійкі інтереси в економічній взаємодії, або ж їх взаємодія буде вимушеною внаслідок існування ряду 
формальних і неформальних інституційних обмежень. Саме поєднання цих факторів свідчить про те, 
наскільки міцними є межі дуальної системи і наскільки вони є стійкими в часі. Швидкість зміни 
факторів, що описується диференційними рівняннями, є похідною характеристикою стійкості 
організаційно-економічної дуальної системи, а тому доцільно зосередити увагу на виявленні й 
оцінюванні первинних ознак стійкості. 

Якщо припустити, що динамічна стійкість дуальної системи має становити величину, що 
відповідає не менше певного прийнятного рівня Сmin, при якому забезпечується стійке функціонування 
системи, то вектор зусиль державних органів влади у стратегічній перспективі має бути спрямований:

по перше, на підтримання (або досягнення) прийнятного рівня динамічної стійкості;
по друге, на стимулювання збільшення економічної складової, тобто взаємних вигод від 

взаємодії, у процесах підтримання необхідного рівня стійкості, що призводить до зменшення витрат на 
її підтримання;

по третє, на стимулювання збільшення неформальних інституційних обмежень як таких, що 
мають високий рівень інерційності.

Отже, динамічна стійкість (C) складається з інституційної стійкості  (I=𝐼𝐼𝑓𝑓 + I ) (екзогенної) та 
економічної стійкості (E) (ендогенної), яку можна ще назвати стратегічною стійкістю. Ендогенна 
стійкість має більший пріоритет, оскільки ендогенні зв’язки визначають структуру, а значить і 
характеристики системи. Для того, щоб підтримувати екзогенну стійкість, необхідно залучати зовнішні 
ресурси, зменшення обсягів яких впливатиме на зменшення стійкості системи.

Ct (f(E(t)), f(If(t)), f(In(t)) → max, (3.8)

якщо Ct<Cmin(t) , (3.9)

то необхідно застосувати формальні інституційні обмеження, обсяг яких визначається залежністю:

If(t) = Cmin - (E(t) +In(t)) , (3.10)

Проте механізм (правильність вибору такого обмеження) буде залежати від того, чи у 
наступному (t+1) періоді If зменшуватиметься. Якщо у кожному наступному (t+1) періоді If

збільшується, то механізми державного регулювання стійкості такої системи є неефективними, 
оскільки взаємодія забезпечуються екзогенними факторами (примусами й обмеженнями). На основі 
викладеного можна стверджувати, що ефективність процесів реформування організаційно-економічних 
механізмів дуальних систем, що базується на динаміці економічної та інституційної стійкості, яку 
можна оцінити за допомогою такої моделі:

{ 𝐾𝐾𝐶𝐶(𝑡𝑡) = ( 𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑡𝑡−1) ÷ ( 𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡−1) > 1 , при 𝐸𝐸𝑡𝑡 ∙ 𝐼𝐼𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶0 > 1  ,                                       при        𝐶𝐶0 < 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,  (3.11)

де 𝐾𝐾𝐶𝐶(𝑡𝑡) − критерій ефективності процесів реформування організаційно-економічного механізму 
дуальної системи у поточному періоді; 𝐸𝐸𝑡𝑡 , 𝐸𝐸𝑡𝑡−1 − економічна стійкість дуальної системи відповідно у 
поточному і минулому роках;𝐼𝐼𝑡𝑡, 𝐼𝐼𝑡𝑡−1 − інституційна стійкість дуальної системи відповідно у поточному і минулому роках.; Cmi

прийнятний рівень динамічної стійкості дуальної системи; 𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶0, динамічна стійкість дуальної 
системи відповідно у поточному та початковому періодах.

Перше рівняння характеризує швидкість заміщення інституційних факторів стійкості 
економічними. За умови, що стійкість дуальної системи є прийнятною, тобто вона може достатньо 
довго зберігати свої межі та реалізовувати функції, спрямовані на досягнення її цілей, позитивна 
динаміка цього показника може відповідати різним процесам, що виникають у результаті різного 
поєднання складових моделі, зокрема:

 при Еt > Еt- і It > It- відбувається посилення внутрішньої (ендогенної) стійкості, що 
забезпечуватиме збільшення стратегічної стійкості системи, а також, зважаючи на те, що  𝐸𝐸𝑡𝑡 ∙ 𝐼𝐼𝑡𝑡 ≥ 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
з’являються надмірні інституційні обмеження, вплив яких на стійкість системи є не суттєвим, а отже, 
можуть бути зняті, якщо вони не є фактором, що спричинив Еt > Еt- ; 
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 при Еt > Еt-1 і It = It-1 посилення стратегічної стійкості системи відбувається в умовах незмінності 
інституційних обмежень, а тому в таких умовах доцільно переглянути доцільність їх збереження, 
оскільки стійкість набуває ендогенного характеру, а зовнішні впливи в таких умовах створюють 
додаткові трансакційні витрати, зменшення яких підвищить ефективність системи; 

 при Еt > Еt-1 і It < It-1 відбувається заміщення інституційних факторів стійкості економічними 
складовими, що свідчить про ефективну державну економічну політику у сфері регулювання діяльності 
дуальних систем поряд з запровадженням процесів дерегуляції, що не призводять до виникнення 
кризових ситуацій. 

Інші поєднання динаміки факторів стійкості дуальної системи відображають часткові випадки 
наведених сценаріїв, а тому не потребують детального розгляду. 

Друге рівняння нерівності (3.10) свідчить про ефективність процесів реформування 
організаційно-економічних відносин систем-донорів з метою створення стійкої дуальної системи. Це 
рівняння можна застосовувати не лише для оцінювання ефективності програми (проекту) створення 
дуальної системи, а й для моніторингу результативності окремих етапів та можливості її реалізації у 
межах встановлених термінів. Для визначення імовірної тривалості програми реформування 
організаційно-економічних відносин систем-донорів з метою створення стійкої дуальної системи за 
умови збереження існуючих тенденцій можна скористатися такою залежністю: 

 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇(𝑡𝑡−𝑡𝑡0) + 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝐶𝐶0𝐶𝐶𝑡𝑡−𝐶𝐶0  ,  (3.12) 

де 𝑇𝑇𝑐𝑐 − тривалість програми реформування організаційно-економічних відносин. 
Цей показник можна застосовувати як на етапі розроблення програми для прогнозування її 

ефективності, так і в якості індикатора ефективності процесів реформування організаційно-

економічних відносин у процесі реалізації програми.  
В умовах реформування і побудови дуальних систем, зменшення економічних вигод обміну (Е)  

має бути компенсоване адекватним збільшенням інституційних впливів (I), зокрема формальними 
обмеженнями, оскільки неформальні обмеження мають велику інерційність (рисунок 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Крива взаємозамінності факторів динамічної стійкості дуальної  
організаційно-економічної системи 

 

Дуальна система буде стійкою при співвідношенні економічної (Е) й інституційної (І) стійкості у 
координатах [І1:Е1], [І2:Е2] або [І3:Е3] і нестійкою – в [І4:Е4] . 

Для того, щоб підтримувати достатній рівень стійкості, здійснювати моніторинг, прогнозувати її 
необхідно вимірювати. 

Оцінювання економічної (ендогенної) стійкості дуальної системи базується на моделі природньої 
поведінки суб’єктів економічних відносин, відповідно до якої в залежності від ряду зовнішніх і 
внутрішніх факторів та потреб існує два мотиви поведінки особи та їх спільнот [10]: 

1) мотиви в економії сил; 
2) мотиви в діяльності для задоволення потреб. 
3) Вибір і застосування однієї з двох моделей поведінки залежить від таких факторів: 
4) рівень необхідності задоволення існуючої потреби; 
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5) імовірність задоволення потреби в результаті застосованих заходів; 
6) оцінювання витрат праці, часу, зусиль, необхідних для практичної реалізації тієї чи іншої 

моделі поведінки. 
В мотиваційній сфері економічного суб’єкта впливу мотивів, що належать до першого і другого 

фактора завжди протистоять мотиви, сформовані під впливом третього фактора. Модель поведінки 
людини та будь-якої економічної системи формується у такий спосіб. При виникненні певної потреби 
проводиться оцінка імовірної вигоди та витрат, що виникатимуть у випадку проведенні діяльності, 
спрямованої на її задоволення. Якщо існують певні фактори, що ставлять під сумнів отримання вигоди 
(тобто ризики), а витрати ресурсів і часу є більшими за очікуваний результат, то суб’єкт 
керуватиметься мотивами економії сил і власних ресурсів, щоб зберегти свій поточний стан. Якщо ж 
співвідношення ризиків і результатів буде на користь останніх, то з’являтимуться підстави для 
застосування другої мотиваційної моделі – проведення діяльності для задоволення потреб [10]. 

Викладені основні положення моделей поведінки дають змогу зробити висновок, що дуальна 
система формуватиметься лише у випадку, коли сила впливу мотивів активізації діяльності систем-

донорів для задоволення своїх потреб будуть більшими за силу впливу мотивів економії ресурсів. 
Стосовно об’єкта дослідження цей висновок означає, що у землекористувача мотиви провадження 
високопродуктивного землеробства на меліорованих землях виникатимуть лише у тому випадку, коли 
імовірність отримання прийнятних вигод від такої діяльності буде вищою за  ресурси, що 
витрачатимуться на її провадження. Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях, що залежать від оптимального водно-повітряного режиму ґрунту, який 
забезпечує інший суб’єкт (водогосподарська організація), відсутність достатніх мотивів в діяльності в 
організації, що регулює водно-повітряний режим, призводить до застосування землекористувачами 
моделі поведінки, спрямованої на збереження своїх сил і ресурсів. З іншої сторони, водогосподарська 
організація буде якісно забезпечувати водно-повітряний режим ґрунту, необхідний для ведення 
стабільного землеробства на меліорованих землях лише тоді, коли витрати ресурсів (праці, основних 
засобів, електроенергії тощо), будуть меншими за вигоди, які вони зможуть отримати. Якщо ж зв’язку 
між вигодами, що виникають у землекористувача у результаті отримання послуг з регулювання 
водоповітряного режиму ґрунту на меліорованих землях, і вигодами водогосподарської організації, що 
надає такі послуги, немає, то остання обиратиме модель мотиваційної поведінки, спрямованої на 
збереження власних ресурсів. 

Наведені судження дають можливість стверджувати, що модель мотиваційної  поведінки, що 
полягає у провадженні діяльності в задоволення потреб (стосовно об’єкта дослідження – здійснення 
ефективного сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях), обиратиметься у випадку 
досягнення прийнятної емерджентності цілей систем-донорів. Базуючись на тому, що економічна 
стійкість має ендогенну природу, тобто залежить від вигод, а отже й мотивів економічної діяльності, 
вважаємо, що ступінь емерджентності цілей можна вважати показником економічної стійкості дуальної 
системи. 

Дуальна організаційно-економічна система є складною системою, в якій всі функціональні 
процеси мають динамічний характер і які не можуть бути описані мовою класичної математики з 
використанням аналітичних формул. Функціональні процеси можуть бути представлені імітаційно-

динамічними моделями і структурно-лінгвістичним описом з тим або іншим ступенем адекватності 
[11]. 

Дослідження стійкості дуальної системи доцільно проводити застосовуючи елементи теорії 
нечіткої логіки, застосування якої набуло поширення в економічних системах. 

Методичним інструментарієм оцінювання емерджентності цілей доцільно обрати матричний 
підхід та експертний метод попарних оцінок [12].  

Якщо і-та ціль системи-донора S1 (і=1…n) збігається (доповнює) з j-ою ціллю системи-донора S2 

(j=1…m), то елементу матриці присвоюється значення aij= 2. Якщо і-та ціль системи-донора S1 має 
незначний позитивний вплив на j-ту ціль системи-донора S2, то елементу матриці присвоюється 
значення aij= 1.  Якщо реалізація і-ої цілі системи-донора S1 не впливає на j-ту ціль системи-донора S2, 

то елементу матриці присвоюється значення aij= 0. Якщо реалізація і-ої цілі системи-донора S1 

утруднює реалізацію (але не унеможливлює) j-ої цілі системи-донора S2, то елементу матриці 
присвоюється значення aij= -1. Якщо реалізація і-ої цілі системи-донора S1 унеможливлює реалізацію j-
ої цілі системи-донора S2, то елементу матриці присвоюється значення aij= -2.  
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6) оцінювання витрат праці, часу, зусиль, необхідних для практичної реалізації тієї чи іншої 

моделі поведінки.
В мотиваційній сфері економічного суб’єкта впливу мотивів, що належать до першого і другого 

фактора завжди протистоять мотиви, сформовані під впливом третього фактора. Модель поведінки 
людини та будь-якої економічної системи формується у такий спосіб. При виникненні певної потреби 
проводиться оцінка імовірної вигоди та витрат, що виникатимуть у випадку проведенні діяльності, 
спрямованої на її задоволення. Якщо існують певні фактори, що ставлять під сумнів отримання вигоди 
(тобто ризики), а витрати ресурсів і часу є більшими за очікуваний результат, то суб’єкт 
керуватиметься мотивами економії сил і власних ресурсів, щоб зберегти свій поточний стан. Якщо ж 
співвідношення ризиків і результатів буде на користь останніх, то з’являтимуться підстави для 
застосування другої мотиваційної моделі проведення діяльності для задоволення потреб [10].

Викладені основні положення моделей поведінки дають змогу зробити висновок, що дуальна 
система формуватиметься лише у випадку, коли сила впливу мотивів активізації діяльності систем-

донорів для задоволення своїх потреб будуть більшими за силу впливу мотивів економії ресурсів. 
Стосовно об’єкта дослідження цей висновок означає, що у землекористувача мотиви провадження 
високопродуктивного землеробства на меліорованих землях виникатимуть лише у тому випадку, коли 
імовірність отримання прийнятних вигод від такої діяльності буде вищою за  ресурси, що 
витрачатимуться на її провадження. Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях, що залежать від оптимального водно-повітряного режиму ґрунту, який 
забезпечує інший суб’єкт (водогосподарська організація), відсутність достатніх мотивів в діяльності в 
організації, що регулює водно-повітряний режим, призводить до застосування землекористувачами 
моделі поведінки, спрямованої на збереження своїх сил і ресурсів. З іншої сторони, водогосподарська 
організація буде якісно забезпечувати водно-повітряний режим ґрунту, необхідний для ведення 
стабільного землеробства на меліорованих землях лише тоді, коли витрати ресурсів (праці, основних 
засобів, електроенергії тощо), будуть меншими за вигоди, які вони зможуть отримати. Якщо ж зв’язку 
між вигодами, що виникають у землекористувача у результаті отримання послуг з регулювання 
водоповітряного режиму ґрунту на меліорованих землях, і вигодами водогосподарської організації, що 
надає такі послуги, немає, то остання обиратиме модель мотиваційної поведінки, спрямованої на 
збереження власних ресурсів.

Наведені судження дають можливість стверджувати, що модель мотиваційної  поведінки, що 
полягає у провадженні діяльності в задоволення потреб (стосовно об’єкта дослідження здійснення 
ефективного сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях), обиратиметься у випадку 
досягнення прийнятної емерджентності цілей систем-донорів. Базуючись на тому, що економічна 
стійкість має ендогенну природу, тобто залежить від вигод, а отже й мотивів економічної діяльності, 
вважаємо, що ступінь емерджентності цілей можна вважати показником економічної стійкості дуальної 
системи.

Дуальна організаційно-економічна система є складною системою, в якій всі функціональні 
процеси мають динамічний характер і які не можуть бути описані мовою класичної математики з 
використанням аналітичних формул. Функціональні процеси можуть бути представлені імітаційно-

динамічними моделями і структурно-лінгвістичним описом з тим або іншим ступенем адекватності 
[11]

Дослідження стійкості дуальної системи доцільно проводити застосовуючи елементи теорії 
нечіткої логіки, застосування якої набуло поширення в економічних системах.

Методичним інструментарієм оцінювання емерджентності цілей доцільно обрати матричний 
підхід та експертний метод попарних оцінок [12]. 

Якщо і-та ціль системи-донора S (і=1…n) збігається (доповнює) з j-ою ціллю системи-донора S
(j=1…m), то елементу матриці присвоюється значення ij= 2. Якщо і-та ціль системи-донора S має 
незначний позитивний вплив на j-ту ціль системи-донора S , то елементу матриці присвоюється 
значення ij= 1.  Якщо реалізація і-ої цілі системи-донора S не впливає на j-ту ціль системи-донора S
то елементу матриці присвоюється значення ij= 0. Якщо реалізація і-ої цілі системи-донора S
утруднює реалізацію (але не унеможливлює) j-ої цілі системи-донора S , то елементу матриці 
присвоюється значення ij= -1. Якщо реалізація і-ої цілі системи-донора S унеможливлює реалізацію j-
ої цілі системи-донора S , то елементу матриці присвоюється значення ij= -

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  93 

 

Потрібно зауважити, що оцінювання потрібно проводити також і в зворотному порядку, оскільки 
вплив і-ої цілі системи-донора S1 на j-ту ціль системи-донора S2, може відрізнятися від сили і напряму 
впливу j-ої цілі на і-ту ціль відповідних систем. Тоді для будь-яких двох систем-донорів можна побудувати 
дві матриці взаємозв’язку цілей S12 = (aij )(n*m) (i, j – відповідно порядкові номери цілей систем-донорів), що 
характеризує вплив цілей системи-донора S1 на цілі системи-донора S2, і матрицю S12=(aij)(m*n), що 
характеризує впив цілей системи-донора S2 на реалізацію цілей системи-донора S1 ( таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1  
 Матриця сумісності цілей систем-донорів 

Цілі системи-донора S1 
Цілі системи-донора S2 

B1 B2 … Bm 

А1 a11 a12 … a1m 

А2 a21 a22 … a2m 

… … … … … 

Аn ai1 ai2 … aij 

 

За значеннями матриці S12 =(aij)(n*m)  розраховується емерджентність цілей двох систем- донорів  
(економічна стійкість) дуальної системи за формулою: 

 𝐸𝐸𝑆𝑆12 = (∑ ∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖=1𝑛𝑛𝑖𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1𝑚𝑚𝑖𝑖=1 )/(2 ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝑚𝑚),  (3.13) 

де 𝐸𝐸𝑆𝑆12– економічна (ендогенна) стійкість дуальної організаційно-економічної системи; aij – елемент 
матриці, який характеризує вплив і-ої цілі системи-донора S1на j-ту ціль системи-донора S2;𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 – 
елемент матриці, який характеризує вплив j-ої цілі системи-донора S2на і-ту ціль системи-донора S1; і, j 
– відповідно порядкові номери цілей системи-донора S1 та цілей системи-донора S2.  

Для приведення результатів оцінювання в інтервал [0:1] (для можливості співставлення з 
інституційною стійкістю) необхідно розрахувати його нормоване значення за формулою: 

 𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑥𝑥𝑚𝑚〱𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,  (3.14) 

де ni–нормоване значення і -го показника в оцінюваному інтервалі; xi– значення  
і-го показника; xmax, xmin– відповідно максимальне і мінімальне значення в інтервалі. 

Враховуючи те, що значення матриць знаходяться в інтервалі  [-2;2], нормоване значення 
ЕS12можна розрахувати за формулою: 

 ES12
n =

ES12-(-2)
2-(-2)

=
ES12+2

4
,  (3.15) 

На основі отриманих результатів, застосовуючи елементи теорії нечіткої логіки [13], можна 
встановити діапазони та лінгвістичну інтерпретацію (оцінку) економічної стійкості дуальної системи, 
що наведені в таблиці 3.2. 

Початковим етапом оцінювання інституційної стійкості дуальної системи є встановлення 
інституційних факторів, що мають екзогенну природу, та які перешкоджають або сприяють реалізації 
цілей дуальної системи. Враховуючи наявні у вітчизняній і світовій практиці та теорії механізми 
інституційного регулювання економічних процесів було виділено рівні інституційного впливу на 
стійкість дуальних систем, перелік яких наведено у таблиці 3.3. 

Враховуючи те, що стосовно однієї системи-донора можна застосовувати кілька інституційних 
факторів впливу, то оцінювання інституційної стійкості дуальної системи набуде вигляду: 

1) розрахунок локальних показників інституційної стійкості дуальної системи для кожної 
системи-донора:  𝐼𝐼𝑆𝑆1 =  (∑ 𝐼𝐼𝑆𝑆1(𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ) /𝑛𝑛 ,                                                       (3.16) 
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 𝐼𝐼𝑆𝑆2 =  (∑ 𝐼𝐼𝑆𝑆2(𝑗𝑗)𝑚𝑚

𝑗𝑗=1 ) /𝑚𝑚 ,                                                     (3.17) 

де 𝐼𝐼𝑆𝑆1, 𝐼𝐼𝑆𝑆2– відповідно інституційна стійкість системи-донора S1 та системи-донора S2; і, j – відповідно 
порядкові номери факторів інституційного впливу на системи-донори S1 та S2. 

Таблиця 3.2  
 Лінгвістична оцінка рівнів економічної стійкості дуальних систем 

Рівні економічної 
стійкості дуальних 

систем 
Лінгвістична оцінка рівня стійкості 

Зміст економічних відносин систем-

донорів при різних рівнях економічної 
стійкості 𝐸𝐸𝑆𝑆12 ES12

n  

[2:1) [1:0.75) 

Висока економічна стійкість, що не потребує 
застосування суттєвих інституційних 
обмежень 

Економічні вигоди обох систем-донорів 
від взаємодії відповідають їх економічним 
інтересам 

[1:0) [0.75:0.5) 

Недостатня економічна стійкість, що 
потребує застосування інституційних 
факторів, спрямованих на підвищення 
економічних вигід одного або двох систем-

донорів 

1. Економічні вигоди однієї із систем-

донорів є меншими за прийнятний рівень, 
тоді як інтереси другої системи 
реалізуються достатньо повно. 
2. Обидві системи-донори мають незначні 
вигоди від взаємодії. 

[0:-1) [0.5:0.25) 

Дуальна система економічно нестійка і 
потребує застосування інституційних впливів, 
що базуються на компенсаційних виплатах, 
фінансовій підтримці тощо у 
короткостроковій перспективі і реформуванні 
організаційно-економічних механізмів 
взаємодії систем-донорів у довгостроковій 
перспективі. 

Реалізація цілей одного з учасників 
призводить до збитків (труднощів 
досягнення цілей) іншої системи-донора 

[-1:-2] [0.25:0] 

Економічних засад  для створення дуальної 
системи не існує, що потребує кардинального 
реформування організаційно-економічних 
відносин систем-донорів. 

Вигоди, що отримує одна система-донор 
внаслідок реалізації власних цілей, 
призводить до збитків іншої. Тобто 
системи-донори мають протилежні цілі 

Таблиця 3.3  
 Фактори інституційного впливу на стійкість дуальної системи 

Назви факторів Механізми інституційного впливу Значення 

1 2 3 

Заборона здійснювати економічну 
взаємодію систем-донорів внаслідок дії 
обмежень щодо відносин власності, 
екологічної або соціальної безпеки тощо 

Нормативно-правові акти прямої дії центральних 
органів влади, що забороняють здійснення певних 
видів діяльності 

-2 

Обмеження у реалізації економічних 
відносин між системами-донорами 

Ліцензування, квотування певних видів діяльності, 
дозвільна система, система державних стандартів і 
нормативів, правила експлуатації об’єктів тощо 

-1 

Будь-який вплив на діяльність систем-

донорів  щодо формування мотивів або 
обмеження економічної взаємодії між ними 
відсутній 

Механізми господарювання в умовах досконалої 
конкуренції та відсутності державного регулювання 

0 

Сприяння у реалізації економічних відносин 

систем-донорів за допомогою нефінансових 
впливів 

Рекомендації центральних та місцевих органів 
державної влади щодо провадження спільної 
економічної діяльності систем-донорів за допомогою 
інструктивних листів, методичних рекомендацій, 
встановлення пріоритетів, а також декларативні 
положення постанов КМУ, законів ВРУ непрямої дії 
не підкріплені нормативно-правовими актами прямої 
дії (порядками, інструкціями, регламентами, 
наказами тощо) 

+1 
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𝐼𝐼𝑆𝑆2 =  (∑ 𝐼𝐼𝑆𝑆2(𝑗𝑗)𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 ) /𝑚𝑚 ,                                                     (3.17)

де 𝐼𝐼𝑆𝑆1, 𝐼𝐼𝑆𝑆2 відповідно інституційна стійкість системи-донора S та системи-донора S ; і, j відповідно 
порядкові номери факторів інституційного впливу на системи-донори S та S

Таблиця 3.2 
Лінгвістична оцінка рівнів економічної стійкості дуальних систем

Рівні економічної 
стійкості дуальних 

систем Лінгвістична оцінка рівня стійкості
Зміст економічних відносин систем-

донорів при різних рівнях економічної 
стійкості𝐸𝐸𝑆𝑆12 ES12

[ :1) [1: 5)

Висока економічна стійкість, що не потребує 
застосування суттєвих інституційних 
обмежень

Економічні вигоди обох систем-донорів 
від взаємодії відповідають їх економічним 
інтересам

[ :0) [ 75: 5)

Недостатня економічна стійкість, що 
потребує застосування інституційних 
факторів, спрямованих на підвищення 
економічних вигід одного або двох систем-

донорів

1. Економічні вигоди однієї із систем-

донорів є меншими за прийнятний рівень, 
тоді як інтереси другої системи 
реалізуються достатньо повно.
2. Обидві системи-донори мають незначні 
вигоди від взаємодії.

[0:-1) [ 5: 25)

Дуальна система економічно нестійка і 
потребує застосування інституційних впливів, 
що базуються на компенсаційних виплатах, 
фінансовій підтримці тощо у 
короткостроковій перспективі і реформуванні 
організаційно-економічних механізмів 
взаємодії систем-донорів у довгостроковій 
перспективі.

Реалізація цілей одного з учасників 
призводить до збитків (труднощів 
досягнення цілей) іншої системи-донора

[-1:-2] [ 25:0]

Економічних засад  для створення дуальної 
системи не існує, що потребує кардинального 
реформування організаційно-економічних 
відносин систем-донорів.

Вигоди, що отримує одна система-донор 
внаслідок реалізації власних цілей, 
призводить до збитків іншої. Тобто 
системи-донори мають протилежні цілі

Таблиця 3.3 
Фактори інституційного впливу на стійкість дуальної системи

Назви факторів Механізми інституційного впливу Значення 

Заборона здійснювати економічну 
взаємодію систем-донорів внаслідок дії 
обмежень щодо відносин власності, 
екологічної або соціальної безпеки тощо

Нормативно-правові акти прямої дії центральних 
органів влади, що забороняють здійснення певних 
видів діяльності

-

Обмеження у реалізації економічних 
відносин між системами-донорами

Ліцензування, квотування певних видів діяльності, 
дозвільна система, система державних стандартів і 
нормативів, правила експлуатації об’єктів тощо

-

Будь-який вплив на діяльність систем-

донорів  щодо формування мотивів або 
обмеження економічної взаємодії між ними 
відсутній

Механізми господарювання в умовах досконалої 
конкуренції та відсутності державного регулювання

Сприяння у реалізації економічних відносин
систем-донорів за допомогою нефінансових 
впливів

Рекомендації центральних та місцевих органів 
державної влади щодо провадження спільної 
економічної діяльності систем-донорів за допомогою 
інструктивних листів, методичних рекомендацій, 
встановлення пріоритетів, а також декларативні 
положення постанов КМУ, законів ВРУ непрямої дії 
не підкріплені нормативно-правовими актами прямої 
дії (порядками, інструкціями, регламентами, 
наказами тощо)

+1
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 2 

Встановлені центральними або місцевими 
органами виконавчої влади зобов’язання 
здійснювати організаційно-технологічну, 
організаційно-організаційно-економічну 
взаємодію що стосуються однієї або обох 
систем-донорів 

Механізми адміністративно-розпорядчого впливу, 
що реалізуються за допомогою: положень, що 
визначають функції і правовий статус систем-

донорів, наказів, розпоряджень, постанов і 
розпоряджень КМУ та інших нормативних актів, 
невиконання яких тягне за собою правову 
відповідальність. 

+2 

Важелі непрямого економічного 
стимулювання взаємодії систем-донорів у 
межах дуальної системи, спрямованої на 
підвищення економічного потенціалу та 
вирівнювання умов господарювання 

Механізми пільгового кредитування, оподаткування, 
компенсації відсотків за кредити, державних 
гарантій, цінового регулювання, державного 
замовлення і т.п. 

+3 

Пряме фінансування систем-донорів з 
метою створення мотивів провадити 
діяльність, спрямовану на реалізацію цілей 
дуальної системи 

Субсидування, пряме фінансування капіталовкладень 
та операційної діяльності, механізми компенсації 
збитків за рахунок коштів бюджетів різних рівнів 

+4 

 

2) розрахунок нормованих значень локальної інституційної стійкості дуальної системи: 

 𝐼𝐼𝑆𝑆1㌰ = 𝐼𝐼𝑆𝑆1−(−2)4−(−2) = 𝐼𝐼𝑆𝑆1+26  , (3.18) 

 𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝑆𝑆2−(−2)4−(−2) = 𝐼𝐼𝑆𝑆2+26  , (3.19) 

3) розрахунок інтегрального показника інституційної стійкості дуальної системи: 

 𝐼𝐼𝑆𝑆12𝑛𝑛 = √𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑛𝑛 ∙ 𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑛𝑛2  ,   (3.20) 

де 𝐼𝐼𝑆𝑆1𝑛𝑛 , 𝐼𝐼𝑆𝑆2𝑛𝑛  – нормовані значення локальної інституційної стійкості дуальної системи. 
На основі результатів оцінювання економічної та інституційної стійкості можна сформувати 

матрицю рівнів стійкості дуальних систем (таблиця 3.4). 

Таблиця 3.4  
 Матриця механізмів управління стійкістю дуальних систем  

Зміст еко-

номічних 
відносин 

систем-донорів 
при різних 

рівнях 
економічної 

стійкості 

Інституційні фактори впливу на економічну взаємодію систем-донорів 

IS12n = 0 IS12n = 0,17 IS12n = 0,33 IS12n = 0,5 IS12n = 0,67 IS12n = 0,83 IS12n = 1 

ES12
n = 1 (1:0) (1:0,17) (1:0,33) (1:0,5) (1:0,67) (1:0,83) (1:1) 

ES12
n = 0,75 (0,75:0) (0,75:0,17) (0,75:0,33) (0,75:0,5) (0,75:0,67) (0,75:0,83) (0,75:1) 

ES12
n = 0,5 (0,5:0) (0,5:0,17) (0,5:0,33) (0,5:0,5) (0,5:0,67) (0,5:0,83) (0,5:1) 

ES12
n = 0,25   (0,25:0) (0,25:0,17) (0,25:0,33) (0,25:0,5) (0,25:0,67) (0,25:0,83) (0,25:1) 

ES12
n = 0 (0:0) (0:0,17) (0:0,17) (0:0,5) (0:0,67) (0:0,83) (0:1) 

Позначення: 
 – дуальні системи, що потребують дерегулювання; 
 – дуальні системи, що мають високу стратегічну стійкість;  
 – дуальні системи, що мають середню стратегічну стійкість (потребують застосування інституційних 

стимулів); 
 – дуальні системи, що мають мінімально прийнятну стійкість (функціонують внаслідок існування 

потреби задоволення соціальних і/або екологічних потреб), потребують застосування механізмів 
реформування відносин систем-донорів; 

 – створення дуальних систем недоцільне або ж можливе лише за умови кардинального реформування 
економічних відносин та інституційного середовища систем-донорів. 
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На основі матриці механізмів управління стійкістю дуальних систем, значення інтервалів 
інституційної стійкості:  

[0…0,17) – заборона здійснювати економічну взаємодію систем-донорів внаслідок дії обмежень 
щодо відносин власності, екологічної або соціальної безпеки; 

[0,17…0,33) – обмеження у реалізації економічних відносин між системами-донорами; 
[0,33…0,5) – будь-який вплив на діяльність систем-донорів щодо формування мотивів або 

обмеження  економічної взаємодії між ними відсутній; 
[0,5…0,67) – сприяння у реалізації економічних відносин систем-донорів за допомогою 

нефінансових впливів; 
[0,67…0,83) – встановлення центральними або місцевими органами виконавчої влади 

зобов’язання здійснювати організаційно-технологічну, організаційно-економічну взаємодію, що 
стосуються однієї або обох систем-донорів; 

[0,83…1) – важелі непрямого економічного стимулювання взаємодії систем-донорів у межах 
дуальної системи, спрямованої на підвищення економічного потенціалу та вирівнювання умов 
господарювання; 

[1] – пряме фінансування систем-донорів з метою створення мотивів провадити діяльність, 
спрямовану на реалізацію цілей дуальної системи. 

На основі кривої взаємозамінності (рисунок 3.3) з урахуванням координат матриці механізмів 
управління стійкістю дульної системи можна визначити області даних, що належать до різних рівнів 
стійкості дульної системи (рисунок 3.4 ). 

 

 

Рис. 3.4  Диференціація рівнів стійкості дуальної системи відповідно до співвідношення економічної 
та інституційної стійкості 

(позначення секторів відповідає позначенням у таблиці 3.4). 
 

Згідно із рисунком 3. 4 площа фігури  JKNMFL означає зону оптимальної ендогенної стійкості 
дуальної організаційно-економічної системи, тобто економічні вигоди обох систем-донорів від 
взаємодії відповідають їх економічним інтересам, що не потребує застосування інституційних факторів 
впливу. Площа фігури FHIJKL – це зона, в якій  дуальні системи мають середню стратегічну стійкість. 
Економічні вигоди однієї із систем-донорів є меншими за прийнятний рівень, тоді як інтереси другої 
системи реалізуються достатньо повно. Обидві системи-донори мають незначні вигоди від взаємодії. 
Площа фігури BIHFEDC – це зона, де дуальна система має мінімально прийнятну стійкість, тобто 
реалізація цілей однієї системи-донора ускладнює  досягнення цілей іншої системи-донора, що 
потребує застосування інституційних впливів, що базуються на компенсаційних виплатах, фінансовій 
підтримці тощо у короткостроковій перспективі. Площа фігури JOMNKJ – дуальні організаційно-

економічні системи мають надлишкову стійкість та потребують дерегулювання. Площа фігури 
ABCDEFG – це зона, в якій дуальну систему створювати недоцільно. 
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На основі матриці механізмів управління стійкістю дуальних систем, значення інтервалів 
інституційної стійкості: 

[0…0,17) заборона здійснювати економічну взаємодію систем-донорів внаслідок дії обмежень 
щодо відносин власності, екологічної або соціальної безпеки;

[0,17…0,33) обмеження у реалізації економічних відносин між системами-донорами;
[0,33…0,5) будь-який вплив на діяльність систем-донорів щодо формування мотивів або 

обмеження  економічної взаємодії між ними відсутній;
[0,5…0,67) сприяння у реалізації економічних відносин систем-донорів за допомогою 

нефінансових впливів;
[0,67…0,83) встановлення центральними або місцевими органами виконавчої влади 

зобов’язання здійснювати організаційно-технологічну, організаційно-економічну взаємодію, що 
стосуються однієї або обох систем-донорів;

[0,83…1) важелі непрямого економічного стимулювання взаємодії систем-донорів у межах 
дуальної системи, спрямованої на підвищення економічного потенціалу та вирівнювання умов 
господарювання;

[1] пряме фінансування систем-донорів з метою створення мотивів провадити діяльність, 
спрямовану на реалізацію цілей дуальної системи.

На основі кривої взаємозамінності (рисунок 3.3) з урахуванням координат матриці механізмів 
управління стійкістю дульної системи можна визначити області даних, що належать до різних рівнів 
стійкості дульної системи (рисунок 3.4 ).

Рис. 3.4  Диференціація рівнів стійкості дуальної системи відповідно до співвідношення економічної 
та інституційної стійкості

(позначення секторів відповідає позначенням у таблиці 3.4).

Згідно із рисунком 3. 4 площа фігури  JKNMFL означає зону оптимальної ендогенної стійкості 
дуальної організаційно-економічної системи, тобто економічні вигоди обох систем-донорів від 
взаємодії відповідають їх економічним інтересам, що не потребує застосування інституційних факторів 
впливу. Площа фігури FHIJKL це зона, в якій  дуальні системи мають середню стратегічну стійкість.
Економічні вигоди однієї із систем-донорів є меншими за прийнятний рівень, тоді як інтереси другої 
системи реалізуються достатньо повно. Обидві системи-донори мають незначні вигоди від взаємодії. 
Площа фігури BIHFEDC це зона, де дуальна система має мінімально прийнятну стійкість, тобто 
реалізація цілей однієї системи-донора ускладнює  досягнення цілей іншої системи-донора, що 
потребує застосування інституційних впливів, що базуються на компенсаційних виплатах, фінансовій 
підтримці тощо у короткостроковій перспективі. Площа фігури JOMNKJ дуальні організаційно-

економічні системи мають надлишкову стійкість та потребують дерегулювання. Площа фігури 
ABCDEFG це зона, в якій дуальну систему створювати недоцільно.
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Використовуючи запропоновану методику для оцінювання стійкості дуальних організаційно-

економічних систем, можна підтримувати достатній рівень стійкості, здійснювати її моніторинг та 
прогнозувати.  

Застосовуючи розроблений методичний інструментарій оцінювання стійкостідуальних 
організаційно-економічних систем запропоновано концептуальну модель правління дуальною 
організаційно-економічною системою (рисунок 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Концептуальна модель управління дуальною організаційно-економічною системою  
 

Позначення: S1(В11…1n, y1(t)) –  система-донор 1; S2 (В21…2n, y2(t)) – система-донор 2; S12 – 

дуальна організаційно-економічна система; КС – критерій ефективності процесів реформування 
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організаційно-економічних механізмів дуальних систем; С – стійкість системи; Сopt – оптимальна 
стійкість системи; (C) f(ЕS12,, If, In) – динамічна стійкість системи; ЕS12 – економічна стійкість; In – 

неформальні інституційні впливи; If – формальні інституційні впливи. 
Запропонована концептуальна модель управління дуальними організаційно-економічними 

системами, полягає у забезпеченні їх довгострокової стійкості як необхідної умови ефективного 
функціонування. Управління здійснюється шляхом моніторингу, прогнозування і підтримання 
динамічної стійкості дуальних систем з урахуванням пріоритетності заміщення формальних 
інституційних обмежень системоутворюючими зв’язками, що базуються на вигодах економічного 
обміну систем-донорів. Концептуальна модель управління дуальними системами складається з трьох 
підсистем: 1) процесів формування системоутворюючихзв’язків на основі аналізу економічної та 
інституційної стійкості; 2) процесів моніторингу стійкості та ефективності процесів заміщення 
екзогенних (інституційних) факторів стійкості ендогенними (економічними); 3) механізму державного 
регулювання процесів реформування організаційно-економічної взаємодії систем-донорів у межах 
дуальних систем.  

3.2. Науково-методичні засади формування інвестиційного потенціалу 
підприємств, що господарюють на меліорованих землях 

На сучасному етапі розвитку України, в умовах подолання кризових явищ, об’єктивною 
необхідністю стає пошук нових напрямків економічного зростання, які б дозволили підвищити 
ефективність діяльності підприємств. Впровадження інвестиційно-інноваційної моделі економічного 
зростання дозволить зменшити перекоси в економіці, підвищити якісні та кількісні показники 
господарської діяльності підприємств, залучити інвестиції для підвищення ефективності діяльності 
тощо. Проблеми інвестування підприємств та економіки країни в цілому завжди знаходилися в центрі 
уваги економічної науки, оскільки вони пов’язані з основами господарської діяльності, зумовлюючи 
економічне зростання підприємств, регіонів та держави в цілому. 

Для становлення та поліпшення інвестиційного клімату підприємств необхідною умовою є 
активізація інвестиційної діяльності, яка дасть можливість залучити необхідні ресурси для подальшого 
розвитку та модернізації, а також реалізувати стратегічні напрями діяльності. Розвиток підприємства 
залежить від рівня інвестиційного потенціалу. Підвищення рівня використання інвестиційного 
потенціалу підприємств впливає на успішне вирішення економічних і соціальних завдань, а також на 
підвищення прибутковості підприємства. 

Розвиток економіки України неможливий без прискореного промислового зростання, зокрема 
агропромислового комплексу (АПК) як важливої складової експертного потенціалу країни, що за 
даними Світового банку [14] забезпечує надходження 9,5% ВВП країни при незначному фінансуванні 
основних фондів, державних програм і проектів. Питома вага капітальних вкладень в АПК в 
загальному обсязі інвестицій в економіку України в 2016 році становила 6,1%. На даний час тенденція 
зберігається. 

Не дивлячись на позитивні зміни в економіці країни, сільськогосподарське виробництво 
знаходиться в кризовому стані. Так, Костирко І.Г. [15] зазначає, що поспішне ринкове реформування 
АПК України призвело до повного припинення процесів відтворення основного капіталу галузі. 
Строченко Н.І. [16] стверджує, що в агропромисловому комплексі триває загострення кризового стану 
– існуюча інфраструктура АПК радянського зразка не в змозі протистояти негативним факторам 
глобалізації. Це, в свою чергу, є результатом непрофесійної економічної політики держави, починаючи 
з відсутності дієвих, економічно обґрунтованих програм, концепцій розвитку АПК, закінчуючи 
мізерним бюджетним фінансуванням цієї галузі економіки. 

Гнучкі зміни в реформуванні агропромислового комплексу зумовлюються вимогами ринку. Так 
як від розвитку АПК залежить продовольча, енергетична безпека, функціонування експортного 
потенціалу країни, тому виникає необхідність переходу АПК до функціонування на інноваційних 
засадах. Зубець М.В., Тивончук С.О. зазначають, що реалії розвитку аграрного виробництва в третьому 
тисячолітті вказують на життєву необхідність його подальшого ефективного функціонування 
виключно за інноваційною моделлю [17]. На нашу думку, розвиток аграрного виробництва залежить як 
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організаційно-економічних механізмів дуальних систем; С стійкість системи; Сopt оптимальна 
стійкість системи; (C) f(ЕS , If, I ) динамічна стійкість системи; ЕS1 економічна стійкість; I
неформальні інституційні впливи; If формальні інституційні впливи.

Запропонована концептуальна модель управління дуальними організаційно-економічними 
системами, полягає у забезпеченні їх довгострокової стійкості як необхідної умови ефективного 
функціонування. Управління здійснюється шляхом моніторингу, прогнозування і підтримання 
динамічної стійкості дуальних систем з урахуванням пріоритетності заміщення формальних 
інституційних обмежень системоутворюючими зв’язками, що базуються на вигодах економічного 
обміну систем-донорів. Концептуальна модель управління дуальними системами складається з трьох 
підсистем: 1) процесів формування системоутворюючихзв’язків на основі аналізу економічної та 
інституційної стійкості; 2) процесів моніторингу стійкості та ефективності процесів заміщення 
екзогенних (інституційних) факторів стійкості ендогенними (економічними); 3) механізму державного 
регулювання процесів реформування організаційно-економічної взаємодії систем-донорів у межах 
дуальних систем. 

Науково-методичні засади формування інвестиційного потенціалу 
підприємств, що господарюють на меліорованих землях
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розвитку та модернізації, а також реалізувати стратегічні напрями діяльності. Розвиток підприємства 
залежить від рівня інвестиційного потенціалу. Підвищення рівня використання інвестиційного 
потенціалу підприємств впливає на успішне вирішення економічних і соціальних завдань, а також на 
підвищення прибутковості підприємства.
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агропромислового комплексу (АПК) як важливої складової експертного потенціалу країни, що за 
даними Світового банку [14] забезпечує надходження 9,5% ВВП країни при незначному фінансуванні 
основних фондів, державних програм і проектів. Питома вага капітальних вкладень в АПК в 
загальному обсязі інвестицій в економіку України в 2016 році становила 6,1%. На даний час тенденція 
зберігається.

Не дивлячись на позитивні зміни в економіці країни, сільськогосподарське виробництво 
знаходиться в кризовому стані. Так, Костирко І.Г. [15] зазначає, що поспішне ринкове реформування 
АПК України призвело до повного припинення процесів відтворення основного капіталу галузі. 
Строченко Н.І. [16] стверджує, що в агропромисловому комплексі триває загострення кризового стану 
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з відсутності дієвих, економічно обґрунтованих програм, концепцій розвитку АПК, закінчуючи 
мізерним бюджетним фінансуванням цієї галузі економіки.

Гнучкі зміни в реформуванні агропромислового комплексу зумовлюються вимогами ринку. Так 
як від розвитку АПК залежить продовольча, енергетична безпека, функціонування експортного 
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тисячолітті вказують на життєву необхідність його подальшого ефективного функціонування 
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від соціально-економічної та політичної ситуації в країні, так і від уміння суб'єктів господарювання 
нарощувати та акумулювати інвестицій, а також раціонально їх освоювати. 

Визначальна роль у забезпеченні сталого ведення землеробства належить передовим технологіям 
зрошування та осушування земель, які сприяють зниженню залежності аграрного виробництва від 
природних умов, дають можливість отримувати сталі врожаї. За допомогою меліорації можна 
використовувати сільськогосподарські землі, неперспективні при традиційних технологіях ведення 
господарства. На меліоровані землі в Україні припадає 5,8 млн га, що становить 13,5% від загальної 
площі сільськогосподарських угідь, у тому числі 7,9% – осушувані землі. Осушуваних земель 
найбільше у західних областях та зоні Полісся. В докризові роки меліоровані території забезпечували 
виробництво 20% продукції рослинництва (овочів – 60%, кормів – 28%, рису – 100%, льоноволокна – 
36%, зерна – 12,5%) [5]. Як зазначають Кожушко Л.Ф., Скрипчук П.М. [19] сучасний стан 
меліорованих земель є досить складним, оскільки агротехнічні та гідромеліоративні заходи (хімічна 
меліорація, дренаж, зрошення тощо) здійснюються недостатньо ефективно. Дану думку підтримують 
Рокочинський А.М., Фроленкова Н.А. [20], стверджуючи, що на багатьох меліоративних системах 
склалась несприятлива гідромеліоративна та екологічна ситуація через значні втрати води, 
підтоплення, надмірну хімізацію тощо. Крім того, в повній мірі технічно справні діючі меліоративні 
системи, особливо осушувальні, не відповідають сучасним вимогам прогресивного 
сільськогосподарського виробництва, так як вони морально та фізично застарілі. 

Об’єктивним фактором інвестицій у всіх галузях економіки є з'ясування сутності, оцінювання, 
реалізації стосовно дефініції „інвестиційний потенціал”. Вивченню теоретико-методологічних засад 
інвестицій, інвестиційної діяльності, інвестиційного потенціалу, інвестиційного процесу у галузі 
сільськогосподарського землекористування присвячені праці таких науковців, як Бородіна О.М., Вовк 
М.В., Геєць В.М., Жарун О.В., Кисіль М.І., Крамаренко К.М., Кропивко М.М., Кузнецова І.О., 
Пасхавер Б.Й., Саблук П.Т., Стецюк П.А., Ткаченко В.Г., Терещенко С.І. тощо [21-27]. 

Методичні основи функціонування у ринкових умовах водогосподарської галузі, організаційні 
передумови залучення та використання інвестицій розкриті у публікаціях таких вчених, як Голян В.А., 
Кожушко Л.Ф., Костюкевич Р.М., Сташук В.А., Харічков С.К., Хвесик М.А. та інші [28-32]. 

Не дивлячись на велику кількість досліджень, в сучасній економічній науці немає єдиного 
трактування категорії „інвестиційний потенціал”. Інвестиційний потенціал науковцями розглядається 
на рівні країни, регіону, підприємства. Розглянемо детальніше підходи, які стосуються мікрорівня 
(підприємства). 

Ряд авторів розглядає інвестиційний потенціал з позиції інвестиційного попиту. Так, Абикаєв 
Н.А. при визначенні „інвестиційного потенціалу” використовує поняття синергії 33. Проте, оскільки 
кількісні вимірники синергетичного ефекту ще не розроблені, а тому, досить важко визначити і 
„впорядковану сукупність інвестиційних ресурсів”. Вартою уваги є позиція Бочарова В.В. [34], який, 
аналізуючи структуру інвестиційного попиту, виділяє потенційний попит і конкретний попит 
(пропозиція капіталу). Потенційний попит він прирівнює до інвестиційного потенціалу, тобто джерела 
для майбутнього інвестування. Проте, на нашу думку, дана позиція є досить спірною, оскільки лише 
реальні накопичення можуть виступати джерелом інвестицій, а тому прибуток не вірно ототожнювати 
з інвестиційним потенціалом. 

Велика кількість авторів дотримується підходу, що визначає інвестиційний потенціал як 
сукупність ресурсів. Так, на думку Бережної І.Ю. [35], інвестиційний потенціал підприємства слід 
розглядати як відповідним чином організовану динамічну, взаємопов'язану сукупність інвестиційних 
ресурсів власне підприємства та інвестиційних ресурсів, залучених ззовні, що перебувають у його 
розпорядженні та можуть бути за певних умов задіяні в інвестиційній діяльності задля досягнення 
стратегічних і тактичних цілей підприємства з урахуванням характеристик зовнішнього середовища. 
Чемерис А. О. [36] визначає інвестиційний потенціал як сукупність потенційних інвестиційних 
ресурсів, які складають ту частину накопиченого капіталу, що представлена на інвестиційному ринку у 
формі потенційного інвестиційного попиту та може перетворитися в реальний інвестиційний попит, що 
забезпечує задоволення матеріальних, фінансових та інтелектуальних потреб відтворення капіталу. 
Іванов С.В. [37] зазначає, що інвестиційний потенціал – це сукупність ресурсів, факторів та умов для 
інвестування. Проте, дане визначення спирається лише на наявні ресурси і не враховує інвестиційних 
можливостей підприємства. На думку Кадрової Г.М. [38], поняття „інвестиційний потенціал” можна 
розуміти двояко: як максимально можливий ефект, що забезпечується інвестицією; наприклад, можна 
говорити про інвестиційний потенціал проекту (програми), до якого зроблені фінансові та інші 
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вкладення конкретного обсягу. З одного боку, інвестиційний потенціал є синонімом терміну 
„ефективність інвестицій”; з іншого – він виступає як максимальний обсяг будь-яких ресурсів, які 
суб’єкт економічної діяльності може направити на інвестиційні цілі. Кадрова Г.М. прирівнює 
інвестиційний потенціал до майна підприємства, визначаючи його як ту частину наявного у суб'єкта 
майна (у грошовій та інших формах), яка може бути направлена на інвестиційні цілі без шкоди для 
задоволення поточних потреб у довгостроковій перспективі. Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. [39] визначають 
інвестиційний потенціал як організовану сукупність внутрішніх і зовнішніх економічних можливостей, 
які створюють умови для розвитку та реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері 
інвестиційної діяльності; сукупність необхідних ресурсів і можливостей для здійснення інвестиційної 
діяльності й досягнення цілей розвитку підприємства. Більш вузьким є визначення інвестиційного 
потенціалу Мягких І.М. [40], а саме можливості щодо формування та відновлення основних фондів з 
метою забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції та послуг. Пілюшенко В.Л. 
[41] під інвестиційним потенціалом розуміє сукупність наявних матеріальних, нематеріальних, 
трудових та організаційно-управлінських ресурсів підприємства, що характеризує його спроможність 
прийняти та освоїти інвестиційні кошти. 

З погляду необхідності управління інвестиційним потенціалом Нечитайлом У.П. [42] 
запропоновано визначати інвестиційний потенціал як здатність досягти бажаного результату через 
реалізацію та управління інвестиційними можливостями, що містяться в інвестиційних ресурсах. 

Аналізуючи теоретико-методичні засади формування, використання інвестиційного потенціалу 
можливо стверджувати, що в теоретичному плані інвестиційний потенціал сільськогосподарських 

підприємств складається з сукупності взаємопов'язаних соціальних, економічних, виробничих, 
фінансових, земельних, природно-кліматичних та інших факторів виробництва, що дозволяють 
залучати інвестиції в аграрне виробництво для забезпечення прийнятного рівня його розвитку. З даного 
розуміння економічної сутності інвестиційного потенціалу випливає, що ключовим аспектом в 
сільському господарстві виступає земельний фактор. Так як ефективність використання земельних 
ресурсів залежить від вологості ґрунтів, зрошення та осушення, необхідно використовувати положення 
екологічних законів. Тому, можна стверджувати, що ефективність інвестицій сільськогосподарських 
підприємств залежить від комплексного використання фінансово-економічних чинників та 
ефективності функціонування водогосподарських організацій. В даному випадку водогосподарські 
організації виступають як лімітуючий і в той же час об’єктивно необхідний фактор в умовах зміни 
природно-кліматичних умов, що і підтверджується в працях багатьох науковців [43-46]. 

Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що інвестиційний потенціал підприємств, що 
господарюють на осушуваних землях знаходиться на стику інвестиційного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств та інвестиційного потенціалу водогосподарських організацій, а 
тому включає в себе ресурси водогосподарських організацій (основні виробничі фонди, техніка, 
нематеріальні активи) і сільськогосподарських підприємств (фінанси, техніка і технології, сировина і 
матеріали тощо). Таким чином, можна стверджувати, що інвестиційний потенціал підприємств, що 
господарюють на осушуваних землях – це синергетична сукупність природного капіталу, стану 
основних фондів, фінансово-економічних ресурсів у відповідних умовах зовнішнього і внутрішнього 
середовища організації, що вирішує тактичні і стратегічні цілі підприємства [47]. 

Враховуючи, що у взаємозв’язку можуть знаходитися не лише водне та сільське господарство, а 
й інші галузі, тому, доцільно ввести єдине поняття, яке б враховувало специфіку поєднання галузей 
економіки, а саме інтегрований інвестиційний потенціал. На нашу думку, інтегрований інвестиційний 
потенціал – синергетична сукупність фінансових, матеріальних, нематеріальних, трудових та 
організаційних ресурсів систем, які розвиваються в контексті динамічних змін, з метою отримання 
стабільного сукупного кумулятивного ефекту. 

Сутність та взаємозв’язок понять „інвестиції”, „інтегрований інвестиційний потенціал”, 
„інвестиційна діяльність підприємства”, „інвестиційні ресурси” наведені на рис. 3.6.  

Формування інвестиційного потенціалу полягає у створенні додаткових інвестиційних 
можливостей, що можуть бути реалізовані підприємством шляхом мобілізації внутрішніх або 
залучення зовнішніх ресурсів. 

При наявності необмежених інвестиційних ресурсів, висококваліфікованого персоналу та 
сприятливих зовнішніх факторах інвестиційні можливості мають реалізовуватись миттєво. Проте в 
реальних економічних умовах інвестиційні можливості мають властивість накопичуватись, поступово 
утворюючи інвестиційний потенціал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

вкладення конкретного обсягу. З одного боку, інвестиційний потенціал є синонімом терміну 
„ефективність інвестицій”; з іншого він виступає як максимальний обсяг будь-яких ресурсів, які 
суб’єкт економічної діяльності може направити на інвестиційні цілі. Кадрова Г.М. прирівнює 
інвестиційний потенціал до майна підприємства, визначаючи його як ту частину наявного у суб'єкта 
майна (у грошовій та інших формах), яка може бути направлена на інвестиційні цілі без шкоди для 
задоволення поточних потреб у довгостроковій перспективі. Кучерук Г.Ю., Вовк О.М. [39] визначають 
інвестиційний потенціал як організовану сукупність внутрішніх і зовнішніх економічних можливостей, 
які створюють умови для розвитку та реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері 
інвестиційної діяльності; сукупність необхідних ресурсів і можливостей для здійснення інвестиційної 
діяльності й досягнення цілей розвитку підприємства. Більш вузьким є визначення інвестиційного 
потенціалу Мягких І.М. [40], а саме можливості щодо формування та відновлення основних фондів з 
метою забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності продукції та послуг. Пілюшенко В.Л. 
[41] під інвестиційним потенціалом розуміє сукупність наявних матеріальних, нематеріальних, 
трудових та організаційно-управлінських ресурсів підприємства, що характеризує його спроможність 
прийняти та освоїти інвестиційні кошти.

З погляду необхідності управління інвестиційним потенціалом Нечитайлом У.П. [42] 
запропоновано визначати інвестиційний потенціал як здатність досягти бажаного результату через 
реалізацію та управління інвестиційними можливостями, що містяться в інвестиційних ресурсах.

Аналізуючи теоретико-методичні засади формування, використання інвестиційного потенціалу 
можливо стверджувати, що в теоретичному плані інвестиційний потенціал сільськогосподарських
підприємств складається з сукупності взаємопов'язаних соціальних, економічних, виробничих, 
фінансових, земельних, природно-кліматичних та інших факторів виробництва, що дозволяють 
залучати інвестиції в аграрне виробництво для забезпечення прийнятного рівня його розвитку. З даного 
розуміння економічної сутності інвестиційного потенціалу випливає, що ключовим аспектом в 
сільському господарстві виступає земельний фактор. Так як ефективність використання земельних 
ресурсів залежить від вологості ґрунтів, зрошення та осушення, необхідно використовувати положення 
екологічних законів. Тому, можна стверджувати, що ефективність інвестицій сільськогосподарських 
підприємств залежить від комплексного використання фінансово-економічних чинників та 
ефективності функціонування водогосподарських організацій. В даному випадку водогосподарські 
організації виступають як лімітуючий і в той же час об’єктивно необхідний фактор в умовах зміни 
природно-кліматичних умов, що і підтверджується в працях багатьох науковців [43-46]

Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що інвестиційний потенціал підприємств, що 
господарюють на осушуваних землях знаходиться на стику інвестиційного потенціалу 
сільськогосподарських підприємств та інвестиційного потенціалу водогосподарських організацій, а 
тому включає в себе ресурси водогосподарських організацій (основні виробничі фонди, техніка, 
нематеріальні активи) і сільськогосподарських підприємств (фінанси, техніка і технології, сировина і 
матеріали тощо). Таким чином, можна стверджувати, що інвестиційний потенціал підприємств, що 
господарюють на осушуваних землях це синергетична сукупність природного капіталу, стану 
основних фондів, фінансово-економічних ресурсів у відповідних умовах зовнішнього і внутрішнього 
середовища організації, що вирішує тактичні і стратегічні цілі підприємства [47].

Враховуючи, що у взаємозв’язку можуть знаходитися не лише водне та сільське господарство, а 
й інші галузі, тому, доцільно ввести єдине поняття, яке б враховувало специфіку поєднання галузей 
економіки, а саме інтегрований інвестиційний потенціал. На нашу думку, інтегрований інвестиційний 
потенціал синергетична сукупність фінансових, матеріальних, нематеріальних, трудових та 
організаційних ресурсів систем, які розвиваються в контексті динамічних змін, з метою отримання 
стабільного сукупного кумулятивного ефекту.

Сутність та взаємозв’язок понять „інвестиції”, „інтегрований інвестиційний потенціал”, 
„інвестиційна діяльність підприємства”, „інвестиційні ресурси” наведені на рис. 3.6. 

Формування інвестиційного потенціалу полягає у створенні додаткових інвестиційних 
можливостей, що можуть бути реалізовані підприємством шляхом мобілізації внутрішніх або 
залучення зовнішніх ресурсів.

При наявності необмежених інвестиційних ресурсів, висококваліфікованого персоналу та 
сприятливих зовнішніх факторах інвестиційні можливості мають реалізовуватись миттєво. Проте в 
реальних економічних умовах інвестиційні можливості мають властивість накопичуватись, поступово 
утворюючи інвестиційний потенціал.
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Рис. 3.6. Концептуалізація поняття „інвестиційний потенціал підприємств, що господарюють на 
осушуваних землях” (розроблено автором) 

 

Інвестиційний потенціал формується та оцінюється за методологічними принципами, які 
розкриті у роботах Гриньової В.М., Ілляшенка С.М., Кузьміна О.Є., Краснокутської Н.С., Лапіна Є.В., 
Литюги Ю.В., Пересади А.А. та є універсальними для різних галузей економіки. Зокрема, на думку 
Литюги Ю.В. [48], а також Ареф’євої О.В., Коренкова О.В. [49] при формуванні потенціалу 
підприємства виділяють наступні принципи [48, 49]: 

 системності – процес оцінки повинен бути заснований з урахуванням того, що потенціал є 
складною схоластичною системою;  

 варіантності – визначає необхідність отримання декількох варіантів значення потенціалу;  
 узгодженості – визначає необхідність взаємопов’язувати окремі етапи процесу оцінки, 

узгодження між собою показників, що використовуються у процесі оцінки;  
 оптимальності – визначає вибір найкращого з можливого, тобто максимальних можливостей;  
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 комплексності – розглядає всі складові потенціалу в їх взаємозв’язку та згідно з іншими 
процесами та явищами;  

 адекватності – визначає те, що оцінка повинна відповідати суті поняття, а також відображати 
існуючу реальність;  

 ефективності процесу оцінки – визначає необхідність перевищення економічного ефекту над 
витратами на проведення оцінки.  

Проте, на нашу думку, доцільно розрізняти загально-методологічні принципи та ті із них, що 
забезпечують реалізацію інвестиційної складової. Провівши комплексні дослідження, на нашу думку, 
варто виділити наступні принципи: 

 синергетичності; 
 врахування стадії життєвого циклу підприємства; 
 динамічного розвитку; 
 забезпечення диверсифікованого використання інвестиційного потенціалу; 
 врахування довгострокових цілей при формуванні та оцінюванні інвестиційного потенціалу 

підприємства; 
 швидке реагування на зміни оточуючого середовища; 
 використання у тісному взаємозв’язку інноваційного потенціалу підприємства; 
 необхідність оптимізації структури інвестиційного потенціалу підприємства; 
 маневреності та ліквідності інвестиційного потенціалу; 
 врахування ризиків при використанні інвестиційного потенціалу. 

Принципи інвестування реалізуються у методиках оцінювання інвестиційного потенціалу 
підприємства. Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства є досить дискусійним питанням, 
так як цю проблему розглядало багато науковців, таких, як: Андріанов Ю.О., Ареф’єва О.В., Бланк І.О., 
Гринькова В.М., Жувагіна І.О., Загорна Т.О., Коренков О.В, Костирко Л.А., Кузьмін О.Є., Лапін Е.В., 
Лепейко Т.І., Сегедій О.М., Степанов В.В., Удалих О.О., Чуприна Н.М. та ін. 

Погляди на використання та оцінку інвестиційного потенціалу підприємства можна умовно 
поділити на 2 групи: 

 інвестиційний потенціал підприємства як внутрішні можливості підприємства; 
 інвестиційний потенціал підприємства як критерій інвестиційної привабливості підприємства 

на ринку. 
Перший підхід розглядає види потенціалу підприємства з позиції внутрішніх можливостей 

самого підприємства. Тоді й оцінка потенціалу проводиться як оцінка його можливостей – в 
натуральних (виробничого потенціалу) або вартісних одиницях виміру (економічного потенціалу). 

Другий підхід розглядає види потенціалів підприємства як показник його можливості 
задовольняти інтереси інвестора. Для різних інвесторів величина інвестиційного потенціалу буде 
різною, тобто представлятиме собою інвестиційну привабливість для конкретного споживача. 
Потенціал оцінюється в умовних одиницях або відсотках, аналогічно до рейтингу. Такий погляд можна 
зустріти при оцінюванні деяких видів потенціалу, наприклад, інвестиційного потенціалу, фінансового 
потенціалу, потенціалу управління, стратегічного потенціалу, ринкового потенціалу. 

На даний час, науковцями виділяються три підходи до оцінювання інвестиційного потенціалу: 
ресурсний, функціональний та цільовий.  

Згідно ресурсного підходу, інвестиційний потенціал розглядається як сукупність інвестиційних 
ресурсів підприємства, що спрямовані на реалізацію діяльності підприємства з метою задоволення 
суспільних потреб. Проте, на нашу думку, використання ресурсів підприємства є цілеспрямованим та 
організованим відповідним чином до потреб суб’єктів господарювання, а тому не може розглядатися як 
проста сукупність ресурсів. Інвестиційний потенціал, на нашу думку, повинен розглядатися як 
сукупність ресурсів, що дає синергетичний ефект. Крім того, при використанні ресурсного підходу 
враховується поділ ресурсів на активну та пасивну частини.  

Оскільки ресурсний підхід направлений або на акумуляцію всіх видів ресурсів, або на їх 
економію, то варто відзначити, що недоліком даного підходу є неможливість оцінювання відповідності 
потенціалу потребам ринку (так як кожен вид ресурсів має свій вплив на створення кінцевого 
продукту). 

В наш час ефективність роботи підприємств, що господарюють на осушуваних землях, залежить 
від узгодженості, взаємообумовленості, наявності державних програм тощо (рис.3.7) [50].  
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 комплексності розглядає всі складові потенціалу в їх взаємозв’язку та згідно з іншими 
процесами та явищами; 

 адекватності визначає те, що оцінка повинна відповідати суті поняття, а також відображати 
існуючу реальність; 

 ефективності процесу оцінки визначає необхідність перевищення економічного ефекту над 
витратами на проведення оцінки. 

Проте, на нашу думку, доцільно розрізняти загально-методологічні принципи та ті із них, що 
забезпечують реалізацію інвестиційної складової. Провівши комплексні дослідження, на нашу думку, 
варто виділити наступні принципи:
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 врахування стадії життєвого циклу підприємства;
 динамічного розвитку;
 забезпечення диверсифікованого використання інвестиційного потенціалу;
 врахування довгострокових цілей при формуванні та оцінюванні інвестиційного потенціалу 

підприємства;
 швидке реагування на зміни оточуючого середовища;
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 маневреності та ліквідності інвестиційного потенціалу;
 врахування ризиків при використанні інвестиційного потенціалу.

Принципи інвестування реалізуються у методиках оцінювання інвестиційного потенціалу 
підприємства. Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства є досить дискусійним питанням, 
так як цю проблему розглядало багато науковців, таких, як: Андріанов Ю.О., Ареф’єва О.В., Бланк І.О., 
Гринькова В.М., Жувагіна І.О., Загорна Т.О., Коренков О.В, Костирко Л.А., Кузьмін О.Є., Лапін Е.В., 
Лепейко Т.І., Сегедій О.М., Степанов В.В., Удалих О.О., Чуприна Н.М. та ін.

Погляди на використання та оцінку інвестиційного потенціалу підприємства можна умовно 
поділити на 2 групи:

 інвестиційний потенціал підприємства як внутрішні можливості підприємства;
 інвестиційний потенціал підприємства як критерій інвестиційної привабливості підприємства 

на ринку.
Перший підхід розглядає види потенціалу підприємства з позиції внутрішніх можливостей 

самого підприємства. Тоді й оцінка потенціалу проводиться як оцінка його можливостей в 
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Потенціал оцінюється в умовних одиницях або відсотках, аналогічно до рейтингу. Такий погляд можна 
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ресурсів підприємства, що спрямовані на реалізацію діяльності підприємства з метою задоволення 
суспільних потреб. Проте, на нашу думку, використання ресурсів підприємства є цілеспрямованим та 
організованим відповідним чином до потреб суб’єктів господарювання, а тому не може розглядатися як 
проста сукупність ресурсів. Інвестиційний потенціал, на нашу думку, повинен розглядатися як 
сукупність ресурсів, що дає синергетичний ефект. Крім того, при використанні ресурсного підходу 
враховується поділ ресурсів на активну та пасивну частини. 

Оскільки ресурсний підхід направлений або на акумуляцію всіх видів ресурсів, або на їх 
економію, то варто відзначити, що недоліком даного підходу є неможливість оцінювання відповідності 
потенціалу потребам ринку (так як кожен вид ресурсів має свій вплив на створення кінцевого 
продукту).

В наш час ефективність роботи підприємств, що господарюють на осушуваних землях, залежить 
від узгодженості, взаємообумовленості, наявності державних програм тощо (рис.3.7) [50]. 
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Рис.  3.7. Фактори впливу на ефективну роботу сільськогосподарських підприємств  
на осушуваних землях (розроблено автором) 

 

На даний час, немає єдиного системного підходу до управління підприємствами ВГК та АПК на 
меліорованих землях. Протягом кількох останніх років на розвиток як водного господарства, так і 
сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях України негативно впливає і процес 
розпаювання земельних площ та пов'язані з ним зміни форм власності в агропромисловому комплексі, 
що відбувалися без урахування особливостей використання побудованих у минулі роки меліоративних 
систем [51]. 

3.3. Розвиток державно-приватного партнерства  
та організаційно-економічні механізми підвищення інвестиційного  

потенціалу водогосподарських та аграрних підприємств 

Останніми роками досить актуальним залишається питання державно-приватного партнерства як 
на державному, так і на місцевому рівнях. Інвестиційне партнерство держави та бізнесу може стати тим 
механізмом, який дозволить залучити інвестиційні ресурси до сфери послуг, а також сприятиме 
підвищенню ефективності реалізації проектів сфери послуг. Потреби в інвестиціях у сферу послуг в 
Україні набагато перевищують наявні можливості муніципалітетів, уряду, донорських організацій. 
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Інвестиції приватного сектору необхідні для того, щоб принести капітал і комерційну практику, що 
потрібні для відновлення і модернізації систем, покращення якості послуг, що надаються споживачам. 

Одним із механізмів реалізації напрямів державно-приватного партнерства для підприємств, що 
господарюють на осушуваних землях є концесія. Концесію, як вид державно-приватного партнерства, 
застосовують у багатьох країнах світу. Даний механізм управління і користування державним майном 
став альтернативою приватизації. На відміну від приватизації, концесія дозволяє не тільки отримати 
надходження до бюджету у вигляді концесійних платежів, але й модернізувати об`єкт, що надається в 
концесію, створити нові або реконструювати існуючі виробничі потужності за рахунок інвестора, 
зберігаючи одночасно зобов`язання інвестора перед державою та споживачами щодо якості та 
оптимальності ціни наданих послуг. Концесія дає змогу використовувати науково-дослідні розробки, 
що виправдовує себе в довгостроковому періоду за умови врегульованого договору і оптимального 
співвідношення податкових пільг та концесійних платежів. 

Перевагами використання у концесії осушуваних земель є: об’єкт передається на основі його 
повернення; поліпшується та модернізується технічний і технологічний розвиток підприємств; 
перекладаються функції будівництва, експлуатації, утримання на приватний сектор; створюються 
умови для ефективного функціонування та раціонального використання державних об’єктів; 
концесійний механізм дозволяє отримувати регулярні платежі в бюджет; держава в особі 
уповноважених органів має право розривати договір та повертати об’єкт у державну власність у разі 
невиконання концесійних умов тощо.  

У рамках концепції державно-приватного партнерства сформувалося п'ять базових моделей 
співпраці держави і приватного сектора. Вони відрізняються різним ступенем участі держави і бізнесу 
у фінансуванні проекту, в управлінні проектом і побудованим об'єктом, у власності на нього.  

Особливістю використання осушуваних земель є те, що фінансово-стійкі господарства 
потребують менше інвестицій – вони спроможні розвиватися в рамках тієї системи державної 
підтримки, яка вже склалася. Мають потребу в них збиткові і малоприбуткові господарства: у них мало 
або зовсім немає власних джерел фінансування капітальних вкладень, а доступна державна підтримка 
не здатна забезпечити кардинально-позитивні зрушення в організації їх відтворювального процесу. 
При цьому необхідно враховувати те, що інвестор, оцінюючи сферу вкладання свого капіталу, зазвичай 
бере до уваги: очікувану фінансову віддачу від вкладених коштів; необхідний обсяг інвестицій та 
терміни їх окупності; можливі ризики бізнесу. За всіма трьома позиціями сільськогосподарське 
виробництво на осушуваних землях виглядає з точки зору потенційного інвестора не привабливо. 
Капітальні вкладення потрібні значні, що при низькій ефективності сільськогосподарського 
виробництва означає тривалі терміни окупності капітальних витрат. Ризики підприємницької 
діяльності значні – це і залежність від коливань погодних умов, і фактична незахищеність від 
кон'юктурно-ринкових чинників.  

Для зацікавленості приватного бізнесу у розвитку водогосподарського комплексу необхідна 
реорганізація підприємств. Питання корпоратизації підприємств водогосподарського комплексу або 
передача їх у довгострокову оренду, концесію стають все більш актуальними, оскільки обсяги 
державного фінансування інвестиційних проектів у водогосподарському комплексі не можуть 
забезпечити існуючі потреби в капітальних інвестиціях. В табл. 3.5.-3.7. представлено основні 
пропозиції щодо джерел інвестування на рівні держави, адміністративних областей, районів, а також на 
рівні підприємств. 

Таким чином, застосування запропонованих способів залучення інвестицій на рівні держави 
допоможе створити сприятливі економічні умови господарювання для суб'єктів інвестиційної 
діяльності, дасть можливість вплинути на інтенсивність інвестування через бюджетно-податкову, 
грошово-кредитну, амортизаційну та інноваційну політики, а також політику сприяння залученню 
іноземних інвестицій. 

На нашу думку, способи залучення інвестицій на рівні областей та районів, а також на рівні 
підприємства містять ряд особливостей (табл. 3.6, табл. 3.7). 

В ході вибору джерел залучення інвестицій важливо визначати напрямків вкладання коштів, а 
також терміни користування ресурсами. Розподіл джерел фінансування за термінами та напрямами 
фінансування поданий у табл. 3.8 із використання [52]. При умові залучення інвестицій з різних джерел 
виникає потреба в оцінці вартості вкладених ресурсів, тобто відносну вартість інвестицій з певного 
джерела, яку можна визначити через співвідношення витрат на залучення інвестицій до загальної суми 
залучених інвестицій [52]. 
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став альтернативою приватизації. На відміну від приватизації, концесія дозволяє не тільки отримати 
надходження до бюджету у вигляді концесійних платежів, але й модернізувати об`єкт, що надається в 
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оптимальності ціни наданих послуг. Концесія дає змогу використовувати науково-дослідні розробки, 
що виправдовує себе в довгостроковому періоду за умови врегульованого договору і оптимального 
співвідношення податкових пільг та концесійних платежів.

Перевагами використання у концесії осушуваних земель є: об’єкт передається на основі його 
повернення; поліпшується та модернізується технічний і технологічний розвиток підприємств; 
перекладаються функції будівництва, експлуатації, утримання на приватний сектор; створюються 
умови для ефективного функціонування та раціонального використання державних об’єктів; 
концесійний механізм дозволяє отримувати регулярні платежі в бюджет; держава в особі 
уповноважених органів має право розривати договір та повертати об’єкт у державну власність у разі 
невиконання концесійних умов тощо. 

У рамках концепції державно-приватного партнерства сформувалося п'ять базових моделей 
співпраці держави і приватного сектора. Вони відрізняються різним ступенем участі держави і бізнесу 
у фінансуванні проекту, в управлінні проектом і побудованим об'єктом, у власності на нього. 

Особливістю використання осушуваних земель є те, що фінансово-стійкі господарства 
потребують менше інвестицій вони спроможні розвиватися в рамках тієї системи державної 
підтримки, яка вже склалася. Мають потребу в них збиткові і малоприбуткові господарства: у них мало 
або зовсім немає власних джерел фінансування капітальних вкладень, а доступна державна підтримка 
не здатна забезпечити кардинально-позитивні зрушення в організації їх відтворювального процесу. 
При цьому необхідно враховувати те, що інвестор, оцінюючи сферу вкладання свого капіталу, зазвичай 
бере до уваги: очікувану фінансову віддачу від вкладених коштів; необхідний обсяг інвестицій та 
терміни їх окупності; можливі ризики бізнесу. За всіма трьома позиціями сільськогосподарське 
виробництво на осушуваних землях виглядає з точки зору потенційного інвестора не привабливо. 
Капітальні вкладення потрібні значні, що при низькій ефективності сільськогосподарського 
виробництва означає тривалі терміни окупності капітальних витрат. Ризики підприємницької 
діяльності значні це і залежність від коливань погодних умов, і фактична незахищеність від 
кон'юктурно-ринкових чинників. 

Для зацікавленості приватного бізнесу у розвитку водогосподарського комплексу необхідна 
реорганізація підприємств. Питання корпоратизації підприємств водогосподарського комплексу або 
передача їх у довгострокову оренду, концесію стають все більш актуальними, оскільки обсяги 
державного фінансування інвестиційних проектів у водогосподарському комплексі не можуть 
забезпечити існуючі потреби в капітальних інвестиціях. В табл. 3.5.-3.7. представлено основні 
пропозиції щодо джерел інвестування на рівні держави, адміністративних областей, районів, а також на 
рівні підприємств.

Таким чином, застосування запропонованих способів залучення інвестицій на рівні держави 
допоможе створити сприятливі економічні умови господарювання для суб'єктів інвестиційної 
діяльності, дасть можливість вплинути на інтенсивність інвестування через бюджетно-податкову, 
грошово-кредитну, амортизаційну та інноваційну політики, а також політику сприяння залученню 
іноземних інвестицій.

На нашу думку, способи залучення інвестицій на рівні областей та районів, а також на рівні 
підприємства містять ряд особливостей (табл. 3.6, табл. 3.7).

В ході вибору джерел залучення інвестицій важливо визначати напрямків вкладання коштів, а 
також терміни користування ресурсами. Розподіл джерел фінансування за термінами та напрямами 
фінансування поданий у табл. 3.8 із використання [52]. При умові залучення інвестицій з різних джерел 
виникає потреба в оцінці вартості вкладених ресурсів, тобто відносну вартість інвестицій з певного 
джерела, яку можна визначити через співвідношення витрат на залучення інвестицій до загальної суми 
залучених інвестицій [52].
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Таблиця 3.5 
 Способи залучення інвестицій для водогосподарських організацій  

та сільськогосподарських підприємств на рівні держави (розроблено автором) 

Пропозиції (способи) інвестування 
Сутність та призначення для сільськогосподарських підприємств та 

водогосподарських організацій 

Стимули 

Мито на ввезення 
сільськогосподарської продукції 

Непрямий податок, який накладається на ввезений товар і включається до ціни товарів 
та сплачується за рахунок кінцевого споживача 

Квотування вирощування рослинної 
продукції 

Кількісний нетарифний засіб обмеження імпорту товару певною кількістю або сумою 
на визначений проміжок часу 

Звільнення від податку на прибуток 
до 5 років 

Ставка податку на прибуток для водогосподарських та сільськогосподарських 
підприємств, які реалізують інвестиційні проекти становить 0% на визначений період 
часу 

Державні гарантії захисту інвестицій 

Система правових норм, спрямованих на захист інвестицій, що не стосуються питань 
фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними 
податків, зборів [19] 

Джерела 

Інвестиційні податкові кредити 
Відстрочення на певний термін часу сплати податку на прибуток від реалізації 
інвестиційних та/чи інноваційних проектів 

Державний кредит 

Кредит, наданий державою юридичним особам з державною користю. Як економічна 
категорія державний кредит поєднує в собі фінансові та кредитні відносини. Як ланка 
фінансової системи він обслуговує формування і використання централізованих 
грошових фондів держави 

Бюджетні інвестиції 

Вкладення бюджетних коштів у розвиток водогосподарської та сільськогосподарських сфер 
діяльності. Найбільш доцільні для експлуатації магістральних каналів та споруд на них. 
Створені за рахунок бюджетних інвестицій об'єкти виробничого та невиробничого характеру є 
власністю держави 

Прямі іноземні інвестиції 
Іноземні інвестиції, що становлять більше десяти відсотків від статутного фонду і 
дають право на управління підприємством, куди вклалися кошти. Найбільш 
корисними є для земле- та водокористувачів України 

Державні цільові програми і проекти 

Комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання проблем 
розвитку меліорації та сільськогосподарського виробництва з використанням коштів 
Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом 
виконавців, ресурсним забезпеченням 

Таблиця 3.6 
Пропозиції щодо залучення інвестицій для водогосподарських організацій та сільськогосподарських 

підприємств на рівні адміністративних області, району (розроблено автором) 

Пропозиції (способи) інвестування 
Сутність та призначення для сільськогосподарських підприємств та 

водогосподарських організацій 

Стимули 

Запровадження інноваційних 
кластерів на регіональному рівні 

Інноваційні кластери в контексті державної інноваційної системи, об’єднують усіх 
зацікавлених сторін і дозволять ефективно використовувати потенціал трансферу 
технологій 

Фінансовий лізинг 

Договір лізингу, внаслідок укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення 
отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший 
строку, за який амортизується 75 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день 
укладення договору. Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі лізингових 
платежів за період дії договору фінансового лізингу повинна включати не менше 75 % 
вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення 
строку договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу 
згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним 
за залишковою вартістю 

Джерела 

Диференційований вибір джерела 
інвестування 

Вибираються джерела фінансування із різних складових частин активів підприємства. 
Для цього всі активи ділять на три групи: позаоборотні активи, постійну та змінну 
частину оборотних активів 

Кредитування сезонних затрат на 
поворотній основі 

Вид підтримки, який передбачає надання коштів в періоди проведення робіт: посів, догляд за 
посівами, збирання врожаю зернових та технічних культур, витрати овочівництва у відкритому 
та закритому ґрунті, переробка цукрового буряку тощо. 

Прямі капітальні вкладення в 
реконструкцію та експлуатацію 
меліорованих систем 

Операція реального інвестування, що включає купівлю основних засобів, 
нематеріальних активів тощо. 
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Таблиця 3.7  
Пропозиції щодо залучення інвестицій для водогосподарських організацій  

та сільськогосподарських підприємств на рівні підприємства (розроблено автором) 
Пропозиції (способи) інвестування 

Сутність та призначення для сільськогосподарських підприємств та водогосподарських 
організацій 

Стимули 
Компенсація вартості енергоносіїв Знижки на енергоносії або використання нічного, „зеленого” тарифу 

Дотації на окремі види продукції Витрати (кошти) на сільськогосподарську сировину, продукцію рослинництва з метою 
збільшення об’ємів її вирощування 

Джерела 

Прибуток 
Фінансовий ресурс, що спрямовується як на споживання, так і на нагромадження. 
Частина цього прибутку, яка направляється на виробничий розвиток, може бути 
використана на будь-які інвестиційні цілі 

Амортизаційні відрахування 

Стале джерело формування фінансових ресурсів, розмір яких істотно впливає на 
економіку підприємства. Амортизаційні відрахування складають грошові ресурси 
підприємства, які використовуються на його інвестиційний і науково-технічний 
розвиток тощо 

Мобілізації внутрішніх резервів 
Прибуток, одержаний від реалізації основних фондів та іншого майна, відходів 
виробництва, нематеріальних активів тощо і спрямований на інвестиційні цілі компанії 

Фінансування екологічно 
безпечного та (або) органічного 
рослинництва 

Перехід сільськогосподарських підприємств на вирощування екологічно чистої та (або) 
органічної продукції 

Співфінансування, субсидування 
При бюджетному субсидуванні одержання безповоротного фінансування. Надання 
субсидій не лише великим прибутковим підприємствам, а й малим, середнім і менш 
прибутковим, що найбільш їх потребують 

Пайові внески 
Грошові та інші кошти, сплачені юридичними та фізичними особами при вступі до 
спільного підприємництва 

Фінансові інвестиції у об’єкти 
водного господарства 

Кошти від збору за спеціальне використання водних ресурсів і за скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти річкового басейну; цільова плата за водні 
ресурси; поточні витрати господарських суб’єктів на охорону природи, пов’язані із 
експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення; податки за 
забруднення навколишнього природного середовища скиданням стічних вод; оплата 
послуг з централізованого водопостачання  та водовідведення економічними суб’єктами; 
орендна плата за користування поверхневими водними об’єктами у промислових 
обсягах тощо 

Таблиця 3.8 

Розподіл джерел інвестицій за оптимальними термінами їх використання на об’єктах 
водогосподарського та сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях  

(розроблено автором на основі [52]) 

Назва джерела 

Терміни Активи 

до 1 
міс. 

до 6 
міс. 

до 1 
року 

до 3 
років 

до 5 
років 

більше 
10 років 

Поточні Необоротні 

Прибуток 

Термін визначається строком діяльності 
підприємства 

+ + 

Прямі інвестиції (без цінних паперів) + + 

Амортизаційні відрахування + + 

Мобілізація внутрішніх резервів + + 

Дотації на окремі види продукції       +  

Кредитування сезонних затрат на 
поворотній основі       +  

Факторинг       + + 

Квотування на вирощування продукції       +  

Короткостроковий кредит*       + + 

Кредитна лінія       +  

Середньостроковий кредит       + + 

Строковий кредит ЄБРР       + + 

Фінансовий лізинг        + 

Довгостроковий кредит       + + 

Бюджетне субсидування       +  

Державні програми       + + 

Пайові внески       + + 

Прямі капітальні вкладення в 
реконструкцію та експлуатацію 
меліорованих систем 

      + + 

* Деякі види джерел фінансування (термінові кредити, кредитна лінія, форфейтинг, факторинг) можуть 
використовуватися як короткострокові та довгострокові ресурси [52]. 
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Таблиця 3.7 
Пропозиції щодо залучення інвестицій для водогосподарських організацій 

та сільськогосподарських підприємств на рівні підприємства (розроблено автором)
Пропозиції (способи) інвестування Сутність та призначення для сільськогосподарських підприємств та водогосподарських 

організацій
Стимули

Компенсація вартості енергоносіїв Знижки на енергоносії або використання нічного, „зеленого” тарифу

Дотації на окремі види продукції Витрати (кошти) на сільськогосподарську сировину, продукцію рослинництва з метою 
збільшення об’ємів її вирощування

Джерела

Прибуток
Фінансовий ресурс, що спрямовується як на споживання, так і на нагромадження. 
Частина цього прибутку, яка направляється на виробничий розвиток, може бути 
використана на будь-які інвестиційні цілі

Амортизаційні відрахування
Стале джерело формування фінансових ресурсів, розмір яких істотно впливає на 
економіку підприємства. Амортизаційні відрахування складають грошові ресурси 
підприємства, які використовуються на його інвестиційний і науково-технічний 
розвиток тощо

Мобілізації внутрішніх резервів Прибуток, одержаний від реалізації основних фондів та іншого майна, відходів 
виробництва, нематеріальних активів тощо і спрямований на інвестиційні цілі компанії

Фінансування екологічно 
безпечного та (або) органічного 
рослинництва

Перехід сільськогосподарських підприємств на вирощування екологічно чистої та (або) 
органічної продукції

Співфінансування, субсидування
При бюджетному субсидуванні одержання безповоротного фінансування. Надання 
субсидій не лише великим прибутковим підприємствам, а й малим, середнім і менш 
прибутковим, що найбільш їх потребують

Пайові внески Грошові та інші кошти, сплачені юридичними та фізичними особами при вступі до 
спільного підприємництва

Фінансові інвестиції у об’єкти 
водного господарства

Кошти від збору за спеціальне використання водних ресурсів і за скидання 
забруднюючих речовин у водні об’єкти річкового басейну; цільова плата за водні 
ресурси; поточні витрати господарських суб’єктів на охорону природи, пов’язані із 
експлуатацією і обслуговуванням засобів природоохоронного призначення; податки за 
забруднення навколишнього природного середовища скиданням стічних вод; оплата 
послуг з централізованого водопостачання  та водовідведення економічними суб’єктами; 
орендна плата за користування поверхневими водними об’єктами у промислових 
обсягах тощо

Таблиця 3.8
Розподіл джерел інвестицій за оптимальними термінами їх використання на об’єктах 
водогосподарського та сільськогосподарського виробництва на осушуваних землях 

(розроблено автором на основі [ ])

Назва джерела
Терміни Активи

до 1 
міс.

до 6 
міс.

до 1 
року

до 3 
років

до 5 
років

більше 
10 років Поточні Необоротні

Прибуток
Термін визначається строком діяльності 

підприємства

+ +

Прямі інвестиції (без цінних паперів) + +

Амортизаційні відрахування + +

Мобілізація внутрішніх резервів + +

Дотації на окремі види продукції     +

Кредитування сезонних затрат на 
поворотній основі +

Факторинг     + +

Квотування на вирощування продукції     +

Короткостроковий кредит*     + +

Кредитна лінія     +

Середньостроковий кредит     + +

Строковий кредит ЄБРР     + +

Фінансовий лізинг     +

Довгостроковий кредит     + +

Бюджетне субсидування     +

Державні програми     + +

Пайові внески     + +

Прямі капітальні вкладення в 
реконструкцію та експлуатацію 
меліорованих систем

+ +

* Деякі види джерел фінансування (термінові кредити, кредитна лінія, форфейтинг, факторинг) можуть 
використовуватися як короткострокові та довгострокові ресурси [52].
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Не вирішивши фундаментальних питань перебудови аграрної політики на державному рівні, 
принаймні, в частині, що відноситься до стимулювання капітальних вкладень, важко очікувати значних 
позитивних змін від заходів, що проводяться на рівні окремого суб'єкта господарювання. Зрозуміло, 
певну користь вони принесуть, особливо якщо фінансові можливості бюджету суб’єкта господарювання 
досить великі, але у більшості суб'єктів вони, на жаль, обмежені.  

Для підприємств, що господарюють на осушуваних землях в Рівненській області особливої 
актуальності набуває питання залучення приватних інвесторів у реалізацію проекту відновлення 
меліоративної системи. З цього приводу варто надати деякі міркування. Перш за все, якщо 
меліоративна система буде функціонувати як самостійна організація, що надає виробничі послуги 
сільськогосподарським підприємствам, то термін окупності проекту складе близько 8 років. При такому 
терміні проект може здатися приватному інвестору малопривабливим, навіть за умови реалізації на 
принципах приватно-державного партнерства и надання пільг. На нашу думку, потенційні інвестори 
повинні  мати реальну  можливість  придбати  контроль  над частиною сільськогосподарських 
підприємств, розташованих у зоні меліоративної системи, вклавши капітал безпосередньо в 
сільськогосподарське виробництво. 

Для вдосконалення організаційно-економічного механізму відтворення регіонального сільського 
господарства доцільним, на нашу думку, є створення кластеру агропромислового типу. Створення 
сприятливих умов для взаємодії між його учасниками дозволить виробляти конкурентоспроможну, 
імпортозаміщуючу продукцію на інноваційній основі, ефективно використовувати державні кошти та 
залучати приватний капітал, сприяти розвитку сільських територій. Учасниками кластеру є 
підприємства АПК, водогосподарські організації, наукові організації, середні професійні та вищі 
навчальні заклади; фінансова інфраструктура, що включає банки, страхові, лізингові, консалтингові, 
маркетингові компанії, фонд підтримки та розвитку АПК; логістична інфраструктура (водо-, газо- і 
енергопостачальні організації, підприємства транспорту тощо).  

Оподаткування учасників кластеру здійснюється відповідно до законодавства України про 
податки і збори, проте, на нашу думку, їм повинні надаватися податкові пільги та преференції в 
залежності від сфери діяльності та вживаної системи оподаткування (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9  
Податкові пільги та преференції, які надаються учасникам кластеру (розроблено автором) 

Назва 

Податкові пільги та преференції, які надаються учасникам кластеру 

для підприємств, які 
працюють в зоні 

Лісостепу 

для підприємств, які 
працюють в зоні Полісся 

для підприємств, які працюють в 
умовах радіаційного забруднення 

території зони Полісся 

ПДВ 0% 0% 0% 

 
відповідно до закону України „Про ПДВ” сума податку на додану вартість, нарахована 

сільськогосподарським підприємством не підлягає сплаті до бюджету та повністю 
залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства 

Податок на прибуток 8% 8% 6% 

 
відповідно до прибутку, що отриманий від 

реалізації інвестиційного проекту на осушуваних 
землях 

при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції, 

яка відповідає державним 
стандартам 

Екологічний податок 0% 0% 3% 

 

звільняються від сплати збору щодо транспортних 
засобів, що обліковуються на балансі організації-

учасника кластеру протягом 3 років з моменту 
взяття транспортного засобу на облік 

при використанні забруднюючих 
речовин 

Податок на землю 0% 0% 0% 

 
звільнення від сплати земельного податку щодо земельних ділянок, розташованих на 

території учасників кластеру, строком на 5 років з моменту виникнення права власності 
на кожну земельну ділянку 

Фіксований 
сільськогосподарсь-

кий податок 
5% 2% 2% 

 
Відповідно до прибутку, що отриманий від реалізації інвестиційного проекту на 

осушуваних землях 

Страхові внески 15% 15% 15% 

 
знижені тарифи страхових внесків до Пенсійного фонду для організацій і приватних 

підприємців, що мають статус учасника кластеру 
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Контроль і управління кластером здійснюється у вигляді координаційної ради, що складається з 
представників Міністерство аграрної політики та продовольства України, переробних підприємств, 
водогосподарських організацій, вузів, структуроутворюючих підприємств. Фінансування створення та 
розвитку кластеру здійснюватися за рахунок коштів учасників, а також за підтримки обласного та 
місцевого бюджетів, тобто державно - приватне інвестування.  

Кластерна структура втілює в собі ефект синергії, який виникає при виробництві продукції. В 
результаті синергетичного ефекту, ефекту масштабу, кожен учасник кластеру отримує вигоди. 
Діяльність підприємств в кластері повинна привести до більш ефективного використання матеріальних 
і нематеріальних ресурсів. Зменшення витрат пов’язане із спільним багатоцільовим використанням 
потужностей підприємств-учасників кластеру, налагодженням збутової мережі, обміном досвіду, 
запровадженням управлінських інновацій, оптимізацією управління інвестиційними ресурсами.  

На нашу думку, основу стимулювання приватного капіталу в сільськогосподарське виробництво 
на осушуваних землях повинні становити заходи, законодавчо оформлені на державному рівні. Тому 
виникає необхідність у формуванні, розробленні і впровадженні нових механізмів фінансування 
реального сектору економіки, власником якого є держава. 

Для відновлення основних фондів водогосподарських організацій необхідно проводити 
капітальний ремонт та реконструкцію осушувальних систем. Реконструкцію необхідно проводити з 
урахуванням новітніх досягнень гідротехніки та аграрного природокористування Технічні рішення 
повинні забезпечити реалізацію комплексу агротехнічних, організаційних та економічних заходів щодо 
впровадження сучасних технологій водорегулювання та обробітку сільськогосподарських культур. Із 
врахуванням даних Рівнеоблводресурсів, Костопільського міжрайонного управління меліоративних 
систем встановлено, що для осушувальної системи „Деражне-Постійне” необхідно провести 
капітальний ремонт на площі 709,4 га та реконструкцію на площі 100 га. 

Після проведення капітального ремонту та реконструкції осушувальної системи за рахунок 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, можна отримати більші врожаї, ніж до проведення 
зазначених заходів на 8-12 ц/га зернових культур, 8,9 ц/га кукурудзи на силос, 3-7 ц/га однорічних трав, 
9 -12 ц/га багаторічних трав, 60-80 ц/га картоплі.  

Для оцінки ефективності капіталовкладень на осушуваних землях необхідно розрахувати ефект 
від проведення належної експлуатації осушувальної системи. 

В умовах ринкової економіки необхідно розрахувати комерційну ефективність інвестиційного 
проекту як систему показників, що характеризують доцільність реалізації проекту для підприємства-

ініціатора проекту та (або) зовнішнього приватного інвестора, тобто для сільськогосподарських 
виробників, які вкладатимуть свої кошти в капітальний ремонт та реконструкцію осушувальної 
системи. 

Визначення обсягів капітальних вкладень для реконструкції та капітального ремонту 
осушувальної системи „Деражне-Постійне” необхідно проводити згідно з „Укрупненими нормативами 
питомих капітальних вкладень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем та об'єктів 
сільгоспводозабезпечення на 1986-1990 роки з прогнозом до 2005 року”, затверджених наказом 
Міністерства меліорації і водного господарства СРСР від 27.12.1985 № 473 та з врахуванням індексів 
змін кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, рекомендованих Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2012 № 7/15-11715. 

Так, згідно зазначених документів для капітального ремонту осушувальної системи „Деражне-

Постійне” необхідно витратити 1687,5 грн./га, а на реконструкцію 14125 грн./га. 
Вкладення коштів у реконструкцію осушуваних систем пов’язане з ризиками, які впливають на 

обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, площі осушуваних земель, технічний рівень 
систем, потреби у фінансових та матеріально-технічних ресурсах тощо. 

До основних ризиків відносяться: 
 природні та техногенні ризики, обумовлені природними явищами, наявністю і доступністю 

природних ресурсів, високим ступенем морального старіння та фізичного зносу осушуваних систем; 
 макроекономічні ризики, викликані зниженням темпів економічного розвитку країни, 

кон'юнктури і цін на вироблену продукцію; кризою і низькою ефективністю банківської системи; 
 операційні ризики, пов’язані із недостатнім фінансуванням реконструкції осушуваних систем та 

матеріально-технічним та кадровим забезпеченням наукових досліджень і впровадження науково-

технічних розробок; відсутністю державної підтримки або зміною державної політики щодо стану 
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капітальний ремонт та реконструкцію осушувальних систем. Реконструкцію необхідно проводити з 
урахуванням новітніх досягнень гідротехніки та аграрного природокористування Технічні рішення 
повинні забезпечити реалізацію комплексу агротехнічних, організаційних та економічних заходів щодо 
впровадження сучасних технологій водорегулювання та обробітку сільськогосподарських культур. Із 
врахуванням даних Рівнеоблводресурсів, Костопільського міжрайонного управління меліоративних 
систем встановлено, що для осушувальної системи „Деражне-Постійне” необхідно провести 
капітальний ремонт на площі 709,4 га та реконструкцію на площі 100 га.

Після проведення капітального ремонту та реконструкції осушувальної системи за рахунок 
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, можна отримати більші врожаї, ніж до проведення 
зазначених заходів на 8-12 ц/га зернових культур, 8,9 ц/га кукурудзи на силос, 3- ц/га однорічних трав, 

-12 ц/га багаторічних трав, 60-80 ц/га картоплі. 
Для оцінки ефективності капіталовкладень на осушуваних землях необхідно розрахувати ефект 

від проведення належної експлуатації осушувальної системи.
В умовах ринкової економіки необхідно розрахувати комерційну ефективність інвестиційного 

проекту як систему показників, що характеризують доцільність реалізації проекту для підприємства-

ініціатора проекту та (або) зовнішнього приватного інвестора, тобто для сільськогосподарських 
виробників, які вкладатимуть свої кошти в капітальний ремонт та реконструкцію осушувальної 
системи.

Визначення обсягів капітальних вкладень для реконструкції та капітального ремонту 
осушувальної системи „Деражне-Постійне” необхідно проводити згідно з „Укрупненими нормативами 
питомих капітальних вкладень на будівництво та реконструкцію меліоративних систем та об'єктів 
сільгоспводозабезпечення на 1986-1990 роки з прогнозом до 2005 року”, затверджених наказом 
Міністерства меліорації і водного господарства СРСР від 27.12.1985 № 473 та з врахуванням індексів 
змін кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, рекомендованих Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2012 № 7/15-

Так, згідно зазначених документів для капітального ремонту осушувальної системи „Деражне-

Постійне” необхідно витратити 1687,5 грн./га, а на реконструкцію 14125 грн./га.
Вкладення коштів у реконструкцію осушуваних систем пов’язане з ризиками, які впливають на 

обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, площі осушуваних земель, технічний рівень 
систем, потреби у фінансових та матеріально-технічних ресурсах тощо.

До основних ризиків відносяться:
 природні та техногенні ризики, обумовлені природними явищами, наявністю і доступністю 

природних ресурсів, високим ступенем морального старіння та фізичного зносу осушуваних систем;
 макроекономічні ризики, викликані зниженням темпів економічного розвитку країни, 

кон'юнктури і цін на вироблену продукцію; кризою і низькою ефективністю банківської системи;
 операційні ризики, пов’язані із недостатнім фінансуванням реконструкції осушуваних систем та 

матеріально-технічним та кадровим забезпеченням наукових досліджень і впровадження науково-

технічних розробок; відсутністю державної підтримки або зміною державної політики щодо стану 
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функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу та сільськогосподарських 
товаровиробників на меліорованих землях; 

 соціальні ризики, пов'язані з недостатньо розвиненою інфраструктурою, диспаритетом цін і 
розривом між рівнем життя в селі та місті. 

Фінансування великих проектів вимагає якісного розробленого плану майбутніх капітальних 
витрат, очікуваних доходів і витрат, видатків, податків і зобов’язань за проектом. Слід зазначити, що 
точно передбачити майбутні грошові потоки практично неможливо, особливо коли мова йде про 
довгострокові та великомасштабні проекти, такі, як меліоративні проекти. Різні інвестиційні проекти 
мають різний рівень ризикованості – різний ступінь невизначеності майбутніх грошових потоків. Тому 
при проведенні оцінки ефективності проекту головним завданням є визначення та оцінка ризику зміни 
фактичних грошових потоків від прогнозованих. В інвестиційному аналізі використовують різні 
підходи для вирішення даного питання, проте найбільш поширеним серед експертів підходом є метод 
дисконтованих потоків (DCF), основним показником якого є ставка дисконтування, що відображає 
вартість грошей з урахуванням фактора часу та ризику, тобто приводить майбутні грошові потоки до 
теперішнього часу. Вартість проекту NPV обчислюється за формулою: 
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де NPV – чиста теперішня (приведена) вартість, грн.; 
CFt – очікувані грошові потоки проекту за рік t, грн.;  
і – ставка дисконтування, %; 
Іt – інвестиційні витрати в t-му періоді, грн.; 
Т – період реалізації проекту, років. 

Коректний вибір ставки дисконтування не тільки гарантує високу точність показників 
ефективності, а й забезпечить адекватність проведених розрахунків економічним умовам того 
ринкового середовища, в якому проект планується бути втілений. Проте в практиці інвестиційного 
аналізу не існує єдиного правила вибору чи методики розрахунку ставки дисконтування. У кожному 
конкретному випадку вибір ставки дисконтування залежить від сукупного впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовищ інвестиційного проекту [53].  

На нашу думку, найбільш об’єктивним та комплексним методом визначення ризику грошових 
потоків проекту є модель оцінки капітальних активів CAPM (Capital Asset Pricing Model), що 
відображає більш тісний взаємозв’язок між фінансовими результатами проекту та ставкою 
дисконтування. Метод базується на визначенні процентної ставки для власного капіталу через 
урахування систематичних, тобто ринкових ризиків, під впливом яких формується премія за ризик [54]. 
Відповідно для визначення вартості грошових потоків за методом DCF за формулою (1) ставка 
дисконтування буде дорівнювати необхідній прибутковості проекту на капітал, тобто сумі безризикової 
процентної ставки та компенсаційної ставки за прийняття систематичного ризику. Необхідна окупність 
проекту обчислюється за формулою [54]:  

 MRPβii afp  ,  (3.22) 

де ір – ставка дисконту для високо ризикових проектів, %;  
іf – безризикова відсоткова ставка, %;  
βa – бета-коефіцієнт, який визначає систематичний ризик проекту;  
MRP – премія за ризик.  

Слід зазначити, що дисконтування за своїм змістом становить порівняння інвестиційного 
рішення з найкращою з існуючих альтернатив. При розрахунку ефективності, варто враховувати, що 
грошові потоки дисконтуються за ставкою, що враховує систематичний ризик комерційних проектів.  

Безризикова ставка дисконту характеризує мінімальний рівень дохідності, яку може отримати 
інвестор, вкладаючи кошти в активи з мінімальним ризиком. Дана ставка виступає інструментом 
Національного банку для залучення інвестицій. Безризикова ставка дисконту залежить від соціально-

економічної та політичної ситуації в країні, стану бюджетної сфери, а також від стану кредитно-

грошового ринку. Згідно з [55] безризикова ставка дисконту становить 7%. 
Бета-коефіцієнт, який визначає систематичний ризик проекту визначається відповідно до 

сукупності фірм, які котируються на ПФТС і становить 1,04 [56]. 
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Премія за ризик, яка враховує ризики, обумовлені природними явищами, змінами в цінах 
реалізації сільськогосподарської продукції, недостатнім фінансуванням водно-меліоративного 
комплексу становить 15% [57]. 

Ставка дисконту для високо ризикових проектів (у сфері водного та сільського господарства) 
становить 7+1,0416=22,6%. 

Фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету здійснюється виключно за умови 
виділення коштів з місцевих бюджетів та позабюджетних джерел (коштів сільськогосподарських 
підприємств). При необґрунтованому зменшенні узгоджених обсягів фінансування 
сільськогосподарськими організаціями пропорційно скорочуються і кошти державного бюджету. 

Потреби в інвестиціях на капітальний ремонт та реконструкцію осушувальної системи „Деражне-

Постійне” представлено в табл. 3.10 

Таблиця 3.10 

 Потреби в інвестиціях на капітальний ремонт та реконструкцію  
осушувальної системи „Деражне-Постійне” 

Заходи 
Площа, 
тис.га 

Витрати 
на 1 га, 
грн./га 

Обсяг 
інвестицій, 

тис.грн. 
Капітальний ремонт (роботи з відновлення проектних розмірів 
відрегульованим водоприймачам, каналам; часткова перебудова 
тимчасових шлюзів-регуляторів, мостів, труб та інших гідротехнічних 
і дорожніх споруд на постійні споруди з довговічних матеріалів; 
промивання замулених або закупорених дрен і колекторів) 

0,71 1687,5 1197,11 

Реконструкція (технічне вдосконалення регулюючої мережі, заміна 
дренажу) 0,1 14125 1412,5 

Культуртехнічні меліорації (розкорчування дрібнолісся та чагарників, 
обробка болотної дернини, вапнування кислих торфів, обробіток 
підготовчих культур, залуження осушуваних земель, прибирання 
каменів) 

0,07 816 57,12 

Разом 0,88 - 2666,73 
 

Отже, загальний обсяг необхідних інвестиційних коштів становить 2,7 млн грн. 
Згідно програми з Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року [58] інвестування 
водогосподарсько-меліоративного комплексу передбачене на період 10 років. Приймаючи аналогічну 
структуру капіталовкладень розподілено інвестиції для капітального ремонту та реконструкції 
осушуваної системи „Деражне-Постійне”. 

Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції розрахована на основі обсягу від 
реалізації та ціни продукції. Оскільки прибутковим підприємством, яке працює на осушуваній системі 
„Деражне-Постійне”, є ПСГП „Світанок”, а його спеціалізацією є елітні сорти картоплі, тому за основу 
для розрахунків було взято саме даний вид продукції. Після проведення капітального ремонту 
урожайність картоплі на осушуваних сільськогосподарських землях зростає в середньому на 70 ц/га. 
Врахувавши зростання урожайності, валовий збір та реалізаційну ціну розраховано виручку від 
реалізації продукції. 

До витрат на виробництво сільськогосподарської продукції віднесено витрати на насіння та 
посадковий матеріал, паливо та мастильні матеріали, витрати на оплату праці, добрива, засоби захисту 
рослин, витрати на ремонт необоротних активів. Гордійчук А.С., Костриченко В.М. [59] зазначають, 
що витрати з технічної експлуатації внутрішньогосподарської частини меліоративних систем є 
складовою частиною технології вирощування сільськогосподарської продукції. Тому ці витрати 
повинні бути включені у собівартість сільськогосподарської продукції. За даними ПСГП „Світанок” 
собівартість продукції в 2016 році становить 263,30 тис грн. Враховуючи інфляцію можна 
спрогнозувати витрати на виробництво на наступні роки. 

До витрат на експлуатацію гідромеліоративних систем на внутрішньогосподарській частині 
відносять амортизаційні відрахування; утримання експлуатаційного персоналу; витрати на поточний 
ремонт; витрати на капітальний ремонт; витрати на експлуатацію меліоративної техніки; інші витрати. 
Власник землі та землекористувачі (орендарі) за рахунок власних коштів, отриманих від 
підприємницької діяльності, відшкодовують витрати з технічної експлуатації внутрішньогосподарської 
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Премія за ризик, яка враховує ризики, обумовлені природними явищами, змінами в цінах 
реалізації сільськогосподарської продукції, недостатнім фінансуванням водно-меліоративного 
комплексу становить 15% [57].

Ставка дисконту для високо ризикових проектів (у сфері водного та сільського господарства) 
становить 7+1,04 6=22,6%

Фінансування заходів за рахунок коштів державного бюджету здійснюється виключно за умови 
виділення коштів з місцевих бюджетів та позабюджетних джерел (коштів сільськогосподарських 
підприємств). При необґрунтованому зменшенні узгоджених обсягів фінансування 
сільськогосподарськими організаціями пропорційно скорочуються і кошти державного бюджету.

Потреби в інвестиціях на капітальний ремонт та реконструкцію осушувальної системи „Деражне-

Постійне” представлено в табл. 3.10

Таблиця 3.10
Потреби в інвестиціях на капітальний ремонт та реконструкцію 

осушувальної системи Деражне-Постійне

Заходи Площа, 
тис.га

Витрати 
на 1 га, 
грн./га

Обсяг 
інвестицій, 

тис.грн.
Капітальний ремонт (роботи з відновлення проектних розмірів 
відрегульованим водоприймачам, каналам; часткова перебудова 
тимчасових шлюзів-регуляторів, мостів, труб та інших гідротехнічних 
і дорожніх споруд на постійні споруди з довговічних матеріалів; 
промивання замулених або закупорених дрен і колекторів)
Реконструкція (технічне вдосконалення регулюючої мережі, заміна 
дренажу)
Культуртехнічні меліорації (розкорчування дрібнолісся та чагарників, 
обробка болотної дернини, вапнування кислих торфів, обробіток 
підготовчих культур, залуження осушуваних земель, прибирання 
каменів)
Разом 88 - 73 

Отже, загальний обсяг необхідних інвестиційних коштів становить 2,7 млн грн.
Згідно програми з Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року [58] інвестування 
водогосподарсько-меліоративного комплексу передбачене на період 10 років. Приймаючи аналогічну 
структуру капіталовкладень розподілено інвестиції для капітального ремонту та реконструкції 
осушуваної системи „Деражне-Постійне”.

Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції розрахована на основі обсягу від 
реалізації та ціни продукції. Оскільки прибутковим підприємством, яке працює на осушуваній системі 
„Деражне-Постійне”, є ПСГП „Світанок”, а його спеціалізацією є елітні сорти картоплі, тому за основу 
для розрахунків було взято саме даний вид продукції. Після проведення капітального ремонту 
урожайність картоплі на осушуваних сільськогосподарських землях зростає в середньому на 70 ц/га. 
Врахувавши зростання урожайності, валовий збір та реалізаційну ціну розраховано виручку від 
реалізації продукції.

До витрат на виробництво сільськогосподарської продукції віднесено витрати на насіння та 
посадковий матеріал, паливо та мастильні матеріали, витрати на оплату праці, добрива, засоби захисту 
рослин, витрати на ремонт необоротних активів. Гордійчук А.С., Костриченко В.М. [59] зазначають, 
що витрати з технічної експлуатації внутрішньогосподарської частини меліоративних систем є 
складовою частиною технології вирощування сільськогосподарської продукції. Тому ці витрати 
повинні бути включені у собівартість сільськогосподарської продукції. За даними ПСГП „Світанок” 
собівартість продукції в 2016 році становить 263,30 тис грн. Враховуючи інфляцію можна 
спрогнозувати витрати на виробництво на наступні роки.

До витрат на експлуатацію гідромеліоративних систем на внутрішньогосподарській частині 
відносять амортизаційні відрахування; утримання експлуатаційного персоналу; витрати на поточний 
ремонт; витрати на капітальний ремонт; витрати на експлуатацію меліоративної техніки; інші витрати. 
Власник землі та землекористувачі (орендарі) за рахунок власних коштів, отриманих від 
підприємницької діяльності, відшкодовують витрати з технічної експлуатації внутрішньогосподарської 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  111 

 

частини меліоративних систем. Вона передбачає збереження, підтримання цих систем в робочому 
стані, що повинне забезпечити регулювання водного режиму на меліорованих землях відповідно до 
вимог ефективного використання цих земель. Науковим дослідженням та практикою господарювання 
встановлено, що витрати на здійснення комплексу експлуатаційних робіт в умовах осушення земель 
становить 80-90 грн/га [59]. 

Аналіз комерційної ефективності проекту за умови відсутності державної підтримки показав, що 
проект окупиться через понад 15 років, що є неприйнятним у сучасних ринкових умовах 
функціонування сільського господарства. Аналіз комерційної ефективності проекту за умови 
державної підтримки в розмірі 30% капіталовкладень показав, що проект окупиться через 12 років, що 
є надто довго в ринкових умовах функціонування сільського господарства. Аналіз комерційної 
ефективності проекту за умови державної підтримки в розмірі 50% капіталовкладень показав, що 
проект окупиться через 6 років. Через 15 років чиста теперішня вартість становитиме 331, 4 тис грн. 
Аналіз комерційної ефективності проекту за умови державної підтримки в розмірі 50% 
капіталовкладень показав, що проект окупиться через 4 роки, що із досвіду функціонування 
сільськогосподарського виробництва може бути прийнятний за відповідної державної політики щодо 
водогосподарської та сільськогосподарської сфер (рис.3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Ефект від реалізації інвестиційного потенціалу шляхом проведення реконструкції 
осушувальної системи „Деражне-Постійне”  для різних варіантів державної підтримки, тис. грн.  

 

Таким чином, за відсутності державної підтримки (коли на капітальний ремонт та реконструкцію 
вкладають сільськогосподарські виробники), меліоративний проект окупиться через 19 років. Якщо 
держава надасть кошти в розмірі 30% від необхідних інвестицій, то кошти окупляться через 12 років. 
Найбільш привабливим та вигідним і для держави, і для сільськогосподарських підприємств, які 
вкладають кошти, є варіант, коли держава надає 50% необхідних коштів, а також компенсує витрати на 
внутрішньогосподарську мережу в розмірі 10%. За таких умов інвестиції окупляться через 4 роки. 

Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств, що господарюють на осушуваних 
землях складається з наступних основних потенціалів: ресурсно-сировинного, виробничого, техніко-

технологічного, трудового, фінансового та інституційного.  
Таким чином, на наш погляд, для реалізації заходів підвищення інвестиційного потенціалу 

необхідний адекватний організаційно-економічний механізм, який охоплює його основні складові та 
орієнтований на оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств та 
водогосподарських організацій на новій, інноваційній основі, що дозволить забезпечити ефективне 
виробництво.  

Під механізмом в економічній науці розуміється сукупність взаємодіючих організаційних та 
економічних складових. При цьому організаційна складова механізму - це структури, які організують 
процес та сукупність відносин, а також форми, методи і регламент управлінських впливів на зміну 
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стану (розвиток) системи; а економічні складові механізму - сукупність принципів і правил реалізації 
відносин, а також методів і способів досягнення цілей системи, тобто інструментарій, за допомогою 
якого реалізуються відносини і здійснюється процес.  

Виходячи з цього, на наш погляд, під організаційно-економічним механізмом підвищення 
інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств, що господарюють на осушуваних 
землях, слід розуміти сукупність інституцій, принципів, правил, а також заходів, спрямованих на 
організацію ефективного аграрного виробництва, розширення їх виробничих та фінансових 
можливостей. Підхід до розробки механізму стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 
наведено на рис. 3.9. 

 

 
 

Рис. 3.9.  Організаційний механізм стимулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств та водогосподарських організацій на осушуваних землях (розроблено автором) 

 

Ключова ідея організаційно-економічного механізму базується на розробці нових державних 
галузевих програм залучення приватного капіталу в інноваційно-інвестиційний розвиток 
сільськогосподарських і водогосподарських організацій, які господарюють на осушуваних землях, за 
допомогою залучення в цей процес діючих державних і комерційних формувань та заходів (рис 3.10). 

Зокрема запропонований механізм включає наступні складові:  
 організаційні: формування і розвиток таких спеціалізованих інститутів, як корпоративні та 

пайові інвестиційні фонди в сільському господарстві; у галузі гідромеліорації; сільськогосподарської 
нерухомості; венчурних агроінвестицій, а також кредитних кооперативів на обласному та районному 
рівнях;  
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Рис. 3.10. Організаційно-економічний механізм запровадження комплексного інвестування 
підприємств, що господарюють на осушуваних землях (розроблено автором) 

 

 економічні: ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, становлення ринкових відносин 
у сільському господарстві, регулювання рівня прибутковості аграрного бізнесу; державна підтримка 
частини інвестиційної складової в прибутку; надання системи податкових пільг на суму інвестицій, 
вкладених в інноваційні технології; розподіл частини інвестиційного ризику на державні корпорації 
тощо; 

 законодавчо-нормативна база, яка включає наукове, правове, кадрове, технічне, інформаційне 
(еколого-меліоративний та агрохімічний моніторинг) забезпечення, що є підґрунтям для здійснення 
процесу інвестування коштів на осушуваних сільськогосподарських землях. 

Основними інвесторами можуть виступати держава, фермери, агрохолдинги, спілки 
землевласників. 

Економічні стимули та санкції щодо діяльності підприємств, організаційно-правові заходи 
інвестування, а також інституціональна та результативно-цільова підсистема інвестування сталого 
сільськогосподарського виробництва забезпечують вкладання інвестицій у водогосподарські, 
сільськогосподарські та комплексні проекти. Інвестування здійснюється за допомогою 
адміністративних, економічних, соціальних методів та інструментів, в результаті яких на виході 
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економічно ефективне, соціально необхідне та екологічно виважене функціонування 
водогосподарських та сільськогосподарських підприємств. 

Для реалізації організаційно-економічного механізму необхідно створювати інвестиційні фонди з 
метою державної підтримки соціально значущих державних і регіональних інвестиційних проектів. 
Надання державної підтримки може здійснюватися в таких формах:  

 спрямування коштів у статутні капітали юридичних осіб;  
 співфінансування на договірних умовах, включаючи фінансування витрат на управління 

інвестиційним проектом, а також фінансування розробки проектної документації;  
 надання державних гарантій під інвестиційні проекти, а також інших передбачених бюджетним 

законодавством способів забезпечення зобов'язань. Державні гарантії надаються комерційним 
організаціям, які беруть участь в інвестиційному проекті на користь кредитних організацій, включаючи 
організації з іноземними інвестиціями.  

Серед даних форм підтримки великий інтерес представляють державні гарантії, розмір яких 
складає до 60% кредиторських засобів для реалізації інвестиційного проекту. При цьому дані гарантії 
надаються на термін дії зобов'язань, прийнятих особою, за якими надається державна гарантія, але не 
більше, ніж на 5 років.  

Корпоративні та пайові інвестиційні фонди функціонують як комерційні організації, орієнтовані 
на максимізацію прибутку, внаслідок чого сільське господарство через низьку прибутковість 
залишається, як правило, поза сферою їх інтересів.  

Фонди підтримки інновацій та інвестицій необхідно створити з метою сприяння широкому 
використанню досягнень науково-технічного прогресу вітчизняними підприємствами. Дані фонди 
будуть надавати наступні послуги: 

 фінансування фундаментальних досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
розробок в сільськогосподарській та водогосподарській сферах; 

 організація співпраці з бізнесом; 
 сприяння в становленні малих інноваційних компаній; 
 забезпечення інноваційними технологіями сільськогосподарського виробництва;  
 організація підготовки та перепідготовки кадрів;  
 інформаційно-ресурсна підтримка в сфері підприємництва 

 лізингове фінансування тощо. 
Чинне законодавство України передбачає можливість формування двох типів фондів: 

корпоративних і пайових. Враховуючи, що пайовий фонд не є юридичною особою, кращим типом 
пропонованих до створення інвестиційних фондів виступає корпоративний. Незважаючи на складнощі, 
пов'язані з реєстрацією випуску акцій корпоративним інвестиційним фондом, він дозволяє надалі 
залучати кошти як на біржовому ринку, так і на позабіржовому.  

Пропоновані корпоративні інвестиційні фонди формують ресурси за рахунок: продажу акцій 
страховим компаніям, підприємствам переробки, кредитним організаціям; трансфертів місцевого 
бюджету. Реалізується програма гарантій для приватних інвесторів, які вкладають капітал в акціонерні 
інвестиційні фонди. Дані гарантії служать для забезпечення інтересів приватних інвесторів і 
встановлюють повернення коштів, які можуть здійснюватися в наступних режимах при розпуску і 
припиненню акціонерних інвестиційних фондів: моментальне повернення - здійснюється протягом 2-3-

х днів у розмірі 70% вкладених коштів; реструктуроване - кошти повертаються в розмірі повної 
вартості через півроку; повне - погашається основна сума боргу і відсотки, але нижче рівня 
прибутковості державних цінних паперів протягом півтора-двох років. Одним із варіантів може бути 
використання меншої ставки НБУ, наприклад, якщо державний бюджет субсидує процентні виплати 
2/3 облікової ставки НБУ, то прийняття на себе обласним бюджетом зобов'язання субсидувати 1/3 
дозволить зменшити фінансове навантаження на аграрного виробника.  

Методичні підходи до розвитку й стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в 
сільському господарстві на осушуваних землях полягає в наступному. За існуючою схемою 
розробляються державні програми і проекти, в межах яких міністерства, відомства та їх обласні 
підрозділи проводять роботи в обсягах виділеного фінансування. Виконання робіт контролюється 
чинним законодавством.  

В Україні прийнята низка державних програм щодо інвестування сільськогосподарської галузі та 
меліорації земель. У Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року 
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економічно ефективне, соціально необхідне та екологічно виважене функціонування 
водогосподарських та сільськогосподарських підприємств.
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 лізингове фінансування тощо.
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передбачено комплекс заходів із оновлення технічної бази сільськогосподарського виробництва. До 
них відносяться:  

 стимулювання освоєння сільськогосподарськими товаровиробниками сучасних аграрних 
технологій обробітку і створення умов для широкомасштабного впровадження в сільськогосподарське 
виробництво високотехнологічних комплексів машин і обладнання для різних форм господарювання 

(рис. 3.11);  
 

 
 

Рис. 3.11. Модель стимулювання запровадження комплексних інвестицій в експлуатацію 
осушуваних земель з використанням послуг водогосподарських організацій (розроблено автором) 
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 стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій різних організаційно-

правових форм в агропромисловому комплексі на принципах приватно-державного партнерства;  
 створення умов для виробництва і використання альтернативних джерел енергії та забезпечення 

раціональної енергоавтономності сільського господарства;  
 розвиток виробничо-технологічних, ремонтних, сервісних і транспортних послуг у сільському 

господарстві.  
У Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року [58] державна підтримка інвестиційної 
діяльності у формі виробничих капітальних вкладень передбачена за такими основними напрямками: 
прямі капіталовкладення в будівництво, реконструкцію та відновлення меліоративних систем; 
субсидування процентних ставок за інвестиційними кредитами, у тому числі з технічної модернізації 
сільського господарства. 

На нашу думку, у цій же програмі варто було б передбачити, що фінансування процентних 
ставок за рахунок коштів державного бюджету здійснюється за умови співфінансування з бюджетів 
областей в межах однієї третини облікової ставки НБУ, що діє на дату укладання договору кредиту 
(позики), а за кредитами і позиками – в межах 1/2, але не менше 1/3 облікової ставки НБУ, що діє на 
дату укладення договору кредиту (позики). У програмі не передбачається варіант, при якому регіон не 
в змозі здійснювати співфінансування субсидій на відшкодування частини витрат на сплату відсотків. 

На наш погляд, це – одне з серйозних упущень державної програми, спрямованої на вирішення 
масштабних завдань підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського 
виробництва. Проблема не в тому, що відсутній належний механізм реалізації міжбюджетних відносин 
між центром і регіоном, а в тому, що закладений у програму принциповий підхід не враховує 
особливостей сільськогосподарських регіонів країни, дотаційний характер бюджетів окремих суб'єктів 
господарювання, особливо на осушуваних сільськогосподарських землях.  

Не виключено, що ув'язка можливості надання субсидованого кредиту з вимогою обов'язкового 
співфінансування з боку суб'єктів господарювання являє собою своєрідний спосіб тиску на регіональні 
влади з тим, щоб у них не виникло спокуси заощадити свої бюджетні кошти за статтею субсидування 
витрат на оплату процентних ставок. Така логіка частково допустима для економічно сильних 
областей. Якщо ж бюджет регіону має дотаційний характер і немає можливості виділити кошти за 
розглянутою статтею, то в підсумку постраждають сільськогосподарські товаровиробники, які взагалі 
не отримають субсидованого кредиту. Тому, обов'язковою є вимога щодо скасування співфінансування 
витрат за процентними виплатами. 

Іншою формою організації є формування акціонерних інвестиційних фондів за рахунок 
регіональних бюджетів, коштів приватних інвесторів та участі інвестиційних приватних фондів. 
Ключовим елементом залучення приватних інвесторів (юридичних та фізичних осіб) виступають 
гарантії, які має право надавати інвестиційний фонд.  

Створені в результаті науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт інноваційні 
технології надходять в сільськогосподарські організації, за допомогою довгострокової оренди або через 
купівлю розробок інвестиційними фондами з подальшою передачею користувачу на умовах поділу 
продукції, створеної за рахунок нової технології. Такий підхід дозволяє, поряд з програмою державної 
підтримки сільського господарства, яка реалізується в рамках пріоритетного національного проекту, і 
надалі, істотним чином підвищувати приплив коштів на фінансування матеріально-технічного 
оснащення сільськогосподарських підприємств, які господарюють на осушуваних землях. Оскільки, 
агрохолдинги орієнтовані переважно на обслуговування прибуткових великих і середніх 
сільськогосподарських підприємств, що мають достатню заставну базу, тому для залучення 
малоприбуткових і навіть збиткових сільськогосподарських підприємств в систему, необхідний 
механізм підвищення інвестиційного потенціалу.  

Даний методичний підхід залучення фінансово неспроможних аграрних виробників полягає в 
наступному: через спеціалізовану факторингову компанію набувається прострочена кредиторська 
заборгованість організацій перед постачальниками. Тим самим, сільськогосподарське підприємство має 
можливість підключитися до програм, що реалізовуються агрохолдингами. Однак викуп його 
заборгованості і подальше фінансування зазначеними установами здійснюється за умови зворотного 
викупу через обумовлений період часу (п'ять років, сім років або більше) своїх зобов'язань вже у 
факторингової компанії, і подальшого погашення заборгованості протягом трьох-п'яти років. При 
цьому протягом обумовленого періоду часу управління сільськогосподарської організації здійснюється 
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(позики), а за кредитами і позиками в межах 1/2, але не менше 1/3 облікової ставки НБУ, що діє на 
дату укладення договору кредиту (позики). У програмі не передбачається варіант, при якому регіон не 
в змозі здійснювати співфінансування субсидій на відшкодування частини витрат на сплату відсотків.

На наш погляд, це одне з серйозних упущень державної програми, спрямованої на вирішення 
масштабних завдань підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського 
виробництва. Проблема не в тому, що відсутній належний механізм реалізації міжбюджетних відносин 
між центром і регіоном, а в тому, що закладений у програму принциповий підхід не враховує 
особливостей сільськогосподарських регіонів країни, дотаційний характер бюджетів окремих суб'єктів 
господарювання, особливо на осушуваних сільськогосподарських землях. 

Не виключено, що ув'язка можливості надання субсидованого кредиту з вимогою обов'язкового 
співфінансування з боку суб'єктів господарювання являє собою своєрідний спосіб тиску на регіональні 
влади з тим, щоб у них не виникло спокуси заощадити свої бюджетні кошти за статтею субсидування 
витрат на оплату процентних ставок. Така логіка частково допустима для економічно сильних 
областей. Якщо ж бюджет регіону має дотаційний характер і немає можливості виділити кошти за 
розглянутою статтею, то в підсумку постраждають сільськогосподарські товаровиробники, які взагалі 
не отримають субсидованого кредиту. Тому, обов'язковою є вимога щодо скасування співфінансування 
витрат за процентними виплатами.

Іншою формою організації є формування акціонерних інвестиційних фондів за рахунок 
регіональних бюджетів, коштів приватних інвесторів та участі інвестиційних приватних фондів. 
Ключовим елементом залучення приватних інвесторів (юридичних та фізичних осіб) виступають 
гарантії, які має право надавати інвестиційний фонд. 

Створені в результаті науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт інноваційні 
технології надходять в сільськогосподарські організації, за допомогою довгострокової оренди або через 
купівлю розробок інвестиційними фондами з подальшою передачею користувачу на умовах поділу 
продукції, створеної за рахунок нової технології. Такий підхід дозволяє, поряд з програмою державної 
підтримки сільського господарства, яка реалізується в рамках пріоритетного національного проекту, і 
надалі, істотним чином підвищувати приплив коштів на фінансування матеріально-технічного 
оснащення сільськогосподарських підприємств, які господарюють на осушуваних землях. Оскільки, 
агрохолдинги орієнтовані переважно на обслуговування прибуткових великих і середніх 
сільськогосподарських підприємств, що мають достатню заставну базу, тому для залучення 
малоприбуткових і навіть збиткових сільськогосподарських підприємств в систему, необхідний 
механізм підвищення інвестиційного потенціалу. 

Даний методичний підхід залучення фінансово неспроможних аграрних виробників полягає в 
наступному: через спеціалізовану факторингову компанію набувається прострочена кредиторська 
заборгованість організацій перед постачальниками. Тим самим, сільськогосподарське підприємство має 
можливість підключитися до програм, що реалізовуються агрохолдингами. Однак викуп його 
заборгованості і подальше фінансування зазначеними установами здійснюється за умови зворотного 
викупу через обумовлений період часу (п'ять років, сім років або більше) своїх зобов'язань вже у 
факторингової компанії, і подальшого погашення заборгованості протягом трьох-п'яти років. При 
цьому протягом обумовленого періоду часу управління сільськогосподарської організації здійснюється 
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на принципах довірчого управління через керуючу компанію. Після закінчення цього періоду керівний 
склад формується відповідно із установчими документами сільськогосподарської організації. Це 
дозволяє вирішити, на наш погляд, одну з проблем, пов'язану з фінансовим оздоровленням 
товаровиробників і підвищенням рівня ліквідності їх активів.  

Одним із напрямків підвищення інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств 
виступає формування ринку збуту продукції через систему єдиної бази переробки, оптової та 
роздрібної торгівлі. Для її формування керуюча компанія бере участь у створенні оптово-роздрібній 
мережі сільськогосподарської сировини і продовольства за рахунок коштів корпоративних фондів. Слід 
зазначити, що форма і механізм участі існуючих оптових компаній, різних роздрібних фірм (як 
великих, так і малих), а також підприємств переробки при розвитку даної системи можуть бути 
диференційовані в залежності від виду сільськогосподарської продукції, каналів товароруху та інших 
факторів. В цілях підтримки місцевого аграрного виробника важливим елементом підвищення 
інвестиційного потенціалу виступає формування системи квот на придбання сільськогосподарської 
сировини і продовольства місцевими органами влади.  

Таким чином, використання запропонованого організаційно-економічного механізму 
запровадження комплексного інвестування підприємств, що господарюють на осушуваних землях та 
моделі стимулювання запровадження комплексних інвестицій в експлуатацію осушуваних земель 
дозволить залучити та освоїти інвестиції, а також здійснювати більш ефективне управління 
інвестиційним потенціалом підприємств, що господарюють на осушуваних землях. 

3.4. Теоретико-методологічні основи трансформації відносин власності 
підприємств, що господарюють на меліорованих територіях 

Меліорація сільськогосподарських земель в Україні активно розпочалася з 1966 року. Саме в цей 
час починається розбудовуватися інфраструктура  зрошувальних систем та каналів, починається 
автоматизація водорозподілу, активно проводиться осушення земель в зоні Полісся з використанням 
гончарного дренажу. Найбільшого розмаху меліорація набрала у 80-х роках ХХ століття. У період з 
1965–1990 роки меліорація активно розвивається на території України, а з 1990 року темпи приросту 
площ значно сповільнюються та починають скорочуватися.  

Нами досліджено генезис відносин власності на основні зміни взаємовідносин між основними 
суб’єктами відносин власності на меліорованих землях: землекористувачами, водокористувачами, 
сільськогосподарськими виробниками, експлуатуючими організаціями і державою та розподіл 
основних прав власності між ними. 

Основними об’єктами відносин власності в зазначений період і до сьогодні виступають земля та 
основні меліоративні фонди. Всі роботи по меліорації виконувалися відповідно до Генеральної схеми її 
розвитку спеціалізованими будівельними організаціями Міністерства меліорації і водного господарства 
СССР, яке було створено в 1965 році [88]. 

Суб’єктами відносин власності в зазначеній сфері були: сільськогосподарські виробники – колгоспи, 
радгоспи та держава, а точніше її представники – Міністерство сільського господарства УРСР, 
Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Міністерство меліорації и водного господарства УРСР, 
Міністерство харчової промисловості УРСР, Держкомсільгосптехніка УРСР, Південний відділ ВАСХНІЛ, 
Держплан УРСР, обкоми партії та облвиконкоми. За такої системи держава виділяла значні кошти на 
меліорацію земель, будівництво та ремонт меліоративних систем [78]. 

Зв’язки між визначеними елементами відображені на рис. 3.12. 
Основними зв’язками між суб’єктами та регулюючими органами були: прямі зв’язки - зв’язки 

уsправління(контрольні завдання та економічні нормативи) та зворотні зв’язки у вигляді податків. 
Між регулюючими органами та об’єктами власності реалізовувалися прямі зв’язки - зв’язки 

управління (план використання земельного фонду, проведення експлуатаційних заходів), а зворотні 
реалізовувалися через суб’єкти власності. 

Суб’єкти власності взаємодіяли з об’єктами через прямі зв’язки - зв’язки розвитку та управління 
(експлуатаційні роботи; право використання) та зворотні – урожайність. Крім цього суб’єкти власності 
взаємодіяли між собою так званими зв’язками функціонування (міжгосподарські зв’язки та 
госпрозрахунок). 
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Рис.  3.12. Схема зв’язків між елементами системи відносин власності  
на меліорованих землях до 1991 року [складено автором] 

 

Внаслідок реформ, що проводилися у 90-х роках минулого століття, кількість державних 
підприємств звелася до мінімуму. На 2013 рік вони склали 0,55 % до загальної кількості діючих 
підприємств у сільському господарстві.Структура розподілу сільськогосподарських угідь між 
категоріями землекористувачів відображена на рис. 3.13. Як видно з представлених даних основна 
частка сільськогосподарських угідь закріплена за сільськогосподарськими підприємствами, найбільша 
частка за підприємствами недержавної форми власності, яка становить 19489 тис. га., та за 
проаналізовані роки змінюється повільнішими темпами, ніж державних [77]. 

Зміни у структурі власності на землю спричинили відповідні зміни у власності на меліоративні 
фонди: так внутрішньогосподарську частину меліоративної мережі було вирішено передати на баланси 
підприємств – правонаступників колгоспів і радгоспів, а та частина мережі, яка не була передана цим 
об’єктам, була передана у комунальну власність органів місцевого самоврядування. Проте цей процес 
тривав до 2011 року через нестачу коштіву органів місцевого самоврядування та неврегульованість 
питання щодо сплати податку на додану вартість, тому певна частка внутрішньогосподарської мережі 
лишилася без господаря [68]. 

Найшвидшими темпи передачі були у 2004 році, далі вони дещо знизилися. В окремих областях 
України передача мережі завершилася, в той час як в Донецькій, Запорізький, Київській, Черкаській і 
Чернівецькій областях було передано в середньому 62%. Темпи передачі осушуваної меліоративної 
мережі виявилися швидшими, і у кінцевому результаті відсоток непереданих внутрішньогосподарських 
осушуваних систем є нижчим, ніж відсоток непереданих зрошуваних систем (4,6% проти 14,3%) [77]. 

Зокрема, варто відмітити той факт, що темпи передачі осушуваних земель були значно 
повільнішими, ніж зрошуваних, зокрема це пояснюється тим, що більшість зрошуваних систем була 
взята на баланси сільськогосподарськими підприємствами, а також тим, що зрошувані землі активніше 
використовуються у сільському господарстві. 

У 2011 році передача об’єктів мереж у комунальну власність призупинилася. За рекомендаціями 
парламентських слухань, рішеннями окремих районних та обласних рад, об’єкти інженерної 
інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства у 
південних регіонах в черговий раз передаються – з комунальної до державної власності. 

У результаті реформ у сільському господарстві та передачі внутрішньогосподарської мережі у 
межах меліоративних систем, які були призначені для ведення великого колективного господарства на 
значних масивах, виявилася велика кількість земле-водокористувачів.Так кількість землекористувачів 
зросла з 2005 року на 69812 на зрошуваних та на 84297 на осушуваних землях, в той час, коли у 1985 
році загальна кількість господарств, що використовували меліоровані землі становила 97151. 

Реформи, що проводилися, визначили власника, але залишили неврегульованими такі аспекти 
відносин власності як розпорядження і користування. Суб’єктами відносин власності на меліорованих 
землях виступають: сільські і селищні ради (на баланси яких були передані внутрішньогосподарські 
меліоративні системи); сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства, які стали 
правонаступниками колгоспів, а також пайовики (Україна має практику паювання меліорованих 
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Рис.  3.12. Схема зв’язків між елементами системи відносин власності 
на меліорованих землях до 1991 року [складено автором]

Внаслідок реформ, що проводилися у 9 -х роках минулого століття, кількість державних 
підприємств звелася до мінімуму. На 2013 рік вони склали 0,55 % до загальної кількості діючих 
підприємств у сільському господарстві.Структура розподілу сільськогосподарських угідь між 
категоріями землекористувачів відображена на рис. 3.13. Як видно з представлених даних основна 
частка сільськогосподарських угідь закріплена за сільськогосподарськими підприємствами, найбільша 
частка за підприємствами недержавної форми власності, яка становить 19489 тис. га., та за 
проаналізовані роки змінюється повільнішими темпами, ніж державних [77].

Зміни у структурі власності на землю спричинили відповідні зміни у власності на меліоративні 
фонди: так внутрішньогосподарську частину меліоративної мережі було вирішено передати на баланси 
підприємств правонаступників колгоспів і радгоспів, а та частина мережі, яка не була передана цим 
об’єктам, була передана у комунальну власність органів місцевого самоврядування. Проте цей процес 
тривав до 2011 року через нестачу коштіву органів місцевого самоврядування та неврегульованість 
питання щодо сплати податку на додану вартість, тому певна частка внутрішньогосподарської мережі 
лишилася без господаря [68].

Найшвидшими темпи передачі були у 2004 році, далі вони дещо знизилися. В окремих областях 
України передача мережі завершилася, в той час як в Донецькій, Запорізький, Київській, Черкаській і 
Чернівецькій областях було передано в середньому 62%. Темпи передачі осушуваної меліоративної 
мережі виявилися швидшими, і у кінцевому результаті відсоток непереданих внутрішньогосподарських 
осушуваних систем є нижчим, ніж відсоток непереданих зрошуваних систем (4,6% проти 14,3%) [77].

Зокрема, варто відмітити той факт, що темпи передачі осушуваних земель були значно 
повільнішими, ніж зрошуваних, зокрема це пояснюється тим, що більшість зрошуваних систем була 
взята на баланси сільськогосподарськими підприємствами, а також тим, що зрошувані землі активніше 
використовуються у сільському господарстві.

У 2011 році передача об’єктів мереж у комунальну власність призупинилася. За рекомендаціями 
парламентських слухань, рішеннями окремих районних та обласних рад, об’єкти інженерної 
інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства у 
південних регіонах в черговий раз передаються з комунальної до державної власності.

У результаті реформ у сільському господарстві та передачі внутрішньогосподарської мережі у 
межах меліоративних систем, які були призначені для ведення великого колективного господарства на 
значних масивах, виявилася велика кількість земле-водокористувачів.Так кількість землекористувачів 
зросла з 2005 року на 69812 на зрошуваних та на 84297 на осушуваних землях, в той час, коли у 1985 
році загальна кількість господарств, що використовували меліоровані землі становила

Реформи, що проводилися, визначили власника, але залишили неврегульованими такі аспекти 
відносин власності як розпорядження і користування. Суб’єктами відносин власності на меліорованих 
землях виступають: сільські і селищні ради (на баланси яких були передані внутрішньогосподарські 
меліоративні системи); сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства, які стали 
правонаступниками колгоспів, а також пайовики (Україна має практику паювання меліорованих 
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земель). Аспекти прав власності, а саме розпорядження і користування лишилися неузгодженими, 
оскільки землекористувачі не є власниками гідротехнічних елементів, хоча певною мірою 
використовують їх, при чому в „Водному кодексі України” закріплено можливість спільного 
використання таких земель, проте не визначено ні типових договорів на таке використання, не 
закріплені права користувачів та їх відповідальність, порядок плати за використання цих земель. Така 
система відносин власності ставить питання про те хто саме повинен відповідати за належний стан 
мереж і догляд за ними, хто повинен фінансувати ремонт цих мереж, з яких джерел, адже 
функціонують вони на користь виробника. Незрозумілим лишається питання взаємозв’язку між 
органами місцевого самоврядування та землекористувачами, тому подекуди йде гальмування процесу 
передачі мереж у комунальну власність. Сільськогосподарським виробникам важко експлуатувати 
самостійно дані мережі, через брак  відповідної кваліфікації, також досить важко вести ефективне 
землеробство в межах, які не відповідають проектним межам меліоративної системи. Ускладнює 
ситуацію й те, що власником  міжгосподарської мережі є місцева громада, а не користувачі – 
підприємства. Негативними наслідками таких процесів є те, що меліоративні системи неспроможні 
повноцінно виконувати свої функції, а й створюють екологічну та техногенну небезпеку. Заміна даних 
систем на нові є набагато дорожчою, ніж витрати на їх утримання та експлуатацію [69].  

Зміну взаємодії елементів системи відносин власності відображено на рис. 3.13. 
 

 

Рис. 3.13. Схема зв’язків між елементами системи відносин власності  
на меліорованих землях після реформ 90-х років [складено автором] 

 

Після проведення реформ основні зв’язки між суб’єктами та регулюючими органами були 
змінені наступним чином: контрольні завдання та економічні нормативи (через які здійснювався 
прямий зв’язок) були замінені на послуги по обслуговуванню мереж;  зворотні зв’язки  доповнилися 
платою за надані послуги районним управлінням водного господарства. 

Між регулюючими органами та об’єктами власності зв’язки управління, а саме план 
використання земельного фонду та проведення експлуатаційних заходів, змінився на  моніторинг стане 
об’єктів -  екологічного та технічного, концесії, консервація земель;  а зворотні лишилися без змін.  

Зв’язки між суб’єктами власності та об’єктами своєї форми не змінили. Міжгосподарські зв’язки 
суб’єктів відносин власності змінили госпрозрахунок на ринкову оплату за товари, роботи та послуги, 
також з’явилися зв’язки перетворення, які  дозволили злиття, кооперацію та інтеграцію суб’єктів [78]. 

Ціль системи відносин власності можна сформулювати як максимізацію врожайності на 
меліорованих землях при забезпеченні їх сприятливого технічного та екологічного стану. 

Цілі системи повинні бути узгодженими з цілями систем вищого порядку (надсистем)проте, 
кожна з складових реалізує у суперечність іншим, так, наприклад, система відносин власності не 
сприяє ефективному використанню меліорованих земель, не збільшує їх родючості, не забезпечує 
належний технічний та меліоративний стан мереж. Надмірний податковий тиск та відсутність 
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ефективних механізмів реалізації державної підтримки підприємства змушує підприємства 
приховувати свій прибуток.  

Взаємодія системи відносин власності із системами вищого порядкувідображена на рис. 3.14 [78]. 
 

 

Рис. 3.14. Взаємодія системи відноси власності із системами вищого порядку [складено автором] 
 

На сьогоднішній день можливі наступні сценарії розвитку відносин власності на меліорованих 
землях: 

1. Якщо внутрішньогосподарська частина меліоративної мережі (безгосподарна) перейде у 
державну власність (на баланси управлінь водного господарства), то система відносин власності свого 
загального стану не змінить. Зважаючи на обмежене державне фінансування місцевих управлінь 
водного господарства, останні не матимуть змоги значного впливу щодо покращення об’єктів технічної 
інфраструктури меліоративної мережі, оскільки землеробство на зазначених землях не велося, і основні 
меліоративні роботи не виконувалися, то ґрунти могли погіршити свій стан, що не сприятиме 
використанню земель у сільському господарстві, та залишить невирішеними зазначенні питання. 

2. У відносинах власності на меліорованих землях змін не відбудеться. Зазначена система не 
змінить нинішнього стану, то проаналізовані тенденції (погіршення технічного стану мереж, 
екологічного стану земель, скорочення посівних площ ін.) продовжаться, і існуючі зазначені проблеми 
не вирішаться. 

Аналіз наслідків трансформації відносин власності на меліорованих землях та їх вплив на 
діяльність підприємств проведено нижче. 

Системний аналіз аграрного природокористування на осушуваних землях за останні 20 років 
засвідчив низку проблем та шляхів їх вирішення, що актуалізовані в роботах Л. Ф. Кожушка, 
П. М.Скрипчука, В. В.Рибака В. В. Зіновчука, Ю. Я. Лузана, В. Я. Меселя-Веселяка, М. Й. Маліка, 
П. Т Саблука, В. А. Голяна, О. І. Жовтоніг, П. І Коваленка, Р. М. Костюкевича, Т. В. Кузенцової, 
Н. Б. Кушнір, М. І. Ромащенка, М. А. Хвесика, Н. А. Фроленкової та інших вітчизняних науковців [61, 
62, 64-66, 71-75, 85-87, 89-92]. 

Серед основних проблем можна виділити наступні: 
1) соціально-економічні і організаційні (розпаювання земель, втрата ринків збуту, дефіцит 

коштів, неадаптоване до вимог сьогодення законодавство і нормативна база, не адаптованість 
організаційних структур окремих суб’єктів господарювання і галузі в цілому до ринкових умов); 

2) екологічні (підтоплення територій, зниження родючості ґрунтів, втрата стійкості арго- та 
екосистем); 
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ефективних механізмів реалізації державної підтримки підприємства змушує підприємства 
приховувати свій прибуток. 

Взаємодія системи відносин власності із системами вищого порядкувідображена на рис. 3.14 [78].

Рис. 3.14. Взаємодія системи відноси власності із системами вищого порядку [складено автором]

На сьогоднішній день можливі наступні сценарії розвитку відносин власності на меліорованих 
землях:

1. Якщо внутрішньогосподарська частина меліоративної мережі (безгосподарна) перейде у 
державну власність (на баланси управлінь водного господарства), то система відносин власності свого 
загального стану не змінить. Зважаючи на обмежене державне фінансування місцевих управлінь 
водного господарства, останні не матимуть змоги значного впливу щодо покращення об’єктів технічної 
інфраструктури меліоративної мережі, оскільки землеробство на зазначених землях не велося, і основні 
меліоративні роботи не виконувалися, то ґрунти могли погіршити свій стан, що не сприятиме 
використанню земель у сільському господарстві, та залишить невирішеними зазначенні питання.

2. У відносинах власності на меліорованих землях змін не відбудеться. Зазначена система не 
змінить нинішнього стану, то проаналізовані тенденції (погіршення технічного стану мереж, 
екологічного стану земель, скорочення посівних площ ін.) продовжаться, і існуючі зазначені проблеми 
не вирішаться.

Аналіз наслідків трансформації відносин власності на меліорованих землях та їх вплив на 
діяльність підприємств проведено нижче.

Системний аналіз аграрного природокористування на осушуваних землях за останні 20 років 
засвідчив низку проблем та шляхів їх вирішення, що актуалізовані в роботах Л. Ф. Кожушка, 
П. М.Скрипчука, В. В.Рибака В. В. Зіновчука, Ю. Я. Лузана, В. Я. Меселя-Веселяка, М. Й. Маліка, 
П. Т Саблука, В. А. Голяна, О. І. Жовтоніг, П. І Коваленка, Р. М. Костюкевича, Т. В. Кузенцової, 
Н. Б. Кушнір, М. І. Ромащенка, М. А. Хвесика, Н. А. Фроленкової та інших вітчизняних науковців [61, 

- - - -92]

Серед основних проблем можна виділити наступні:
1) соціально-економічні і організаційні (розпаювання земель, втрата ринків збуту, дефіцит 

коштів, неадаптоване до вимог сьогодення законодавство і нормативна база, не адаптованість 
організаційних структур окремих суб’єктів господарювання і галузі в цілому до ринкових умов);

2) екологічні (підтоплення територій, зниження родючості ґрунтів, втрата стійкості арго- та 
екосистем);
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3) техніко-технологічні (погіршення технічного стану меліоративних систем, порушення 
технологічної цілісності водокористування) [70]. 

Відповідно до існуючого законодавства поточний та капітальний ремонт 
внутрішньогосподарської мережі здійснюється за кошти обласних та місцевих бюджетів, а також 
коштів сільгоспвиробників.  

При загальній потребі капітального ремонту внутрішньогосподарської мережі на площі понад 
100 тис. га. мінімальна потреба в коштах, які необхідно було передбачити у Державному бюджеті на 
2012 рік для виконання першочергових робіт з реконструкції державних меліоративних об’єктів, за 
даними фахівців, повинна була б скласти 10 млн грн, фактично виділено 2,7 млн грн. Як видно, кошти, 
що виділяються є досить обмеженими і не в змозі забезпечити повноцінне функціонування 
внутрішньогосподарської мережі.  

Представляє інтерес питання про ефективність капіталовкладень у меліоративні системи. 
Показником такої ефективності може бути кореляція між сумарним обсягом капітального та поточного 
фінансування меліоративних систем деякої області та врожайністю зернових культур у даній області. 
Результати розрахунків наведені в табл. 3.11. 

Аналіз таблиці показує, що високий кореляційний зв’язок між фінансуванням меліоративних 
систем та врожайністю зернових спостерігається для АР Крим, Волинської, Житомирської, Івано-

Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської областей. Це  
свідчить про те, що обсяги фінансування є, у деякій мірі, достатніми і використовуються ефективно. 

Негативна кореляція спостерігається для Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Київської та 
Кіровоградської областей.  Причиною може бути недостатній обсяг фінансування, високий ступінь 
зношеності меліоративних споруд, високий ступінь деградованості ґрунтів у згаданих областях. 

Таблиця 3.11  
 Розрахунок кореляції між обсягом фінансування на ремонт меліоративних систем  

та врожайністю зернових культур [розраховано автором] 
№ 
з/п 

Область Коефіцієнт 
кореляції 

№ 
з/п 

Область Коефіцієнт 
кореляції 1 АР  Крим 0,52 14 Миколаївська 0,44 

2 Вiнницька 0,12 15 Одеська 0,09 

3 Волинська 0,76 16 Полтавська -0,06 

4 Днiпропетровська -0,41 17 Рiвненська 0,94 

5 Донецька 0,16 18 Сумська 0,50 

6 Житомирська 0,70 19 Тернопiльська 0,88 

7 Закарпатська -0,32 20 Харкiвська 0,40 

8 Запорізька -0,44 21 Херсонська -0,01 

9 Iвано-

Франкiвська 
0,87 22 Хмельницька 0,89 

10 Київська -0,25 23 Черкаська 0,13 

11 Кiровоградська -0,34 24 Чернiвецька 0,24 

12 Луганська 0,33 25 Чернiгiвська 0,48 

13 Львівська 0,68  УКРАЇНА 0,59 

 

Комплексною програмою розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану 
зрошуваних та осушених угідь, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 
№ 863, було передбачено здійснити реконструкцію зрошувальних систем та поліпшити екологічний 
стан на площі 600 тис. га та реконструкцію осушувальних систем на площі 180 тис. га. Проте, роботи 
не були профінансовані в достатньому обсязі, що призвело до значного погіршення технічного стану 
державних меліоративних фондів. 

Так за даними інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем, що проводилася у 
2010 р., з наявних 2179 тис. га не використовується 1381 тис. га (68%), з них 825, 6 тис. га (38%) через 
незадовільний технічний стан. 

Осушувальні системи через брак коштів на їх ремонт також не справляються із своїми основними 
завданнями, так серед наявних 2956 тис. га не використовується у сільському господарстві 640 тис. га 
(22%) з них 246 тис. га (8%) через незадовільний технічний стан. Велика частина обладнання на 
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більшості об’єктів потребує капітального ремонту або заміни. Як наслідок, під час паводків 
збільшуються зони і терміни затоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів. 

Аналіз впливу кількості землевласників та користувачів на меліоративний стан земель виконано 
автором з використанням кореляційно-регресійного аналізу, що проводився у середовищі MS 
Excel.Урезультаті аналізу було встановлено, що вплив зміни кількості землекористувачів на 
негативний стан земель описується залежністю : 

 69,10х0004,0y    (3.23) 

де y  – площа меліорованих земель, що перебувають в незадовільному стані; 
x  – кількість землекористувачів в регіоні. 
Отже, зі збільшенням чисельності землевласниківта користувачів на 1-цю, площа земель з 

незадовільним меліоративним станом збільшиться на 0,0004 га. Відповідно до отриманого значення 
коефіцієнта детермінації (R2=0,64) 64% варіацій погіршення меліоративного стану земель 
обумовлюється збільшенням кількості користувачів, а 36% іншими, не включеними у модель 
факторами. Коефіцієнт кореляції 0,8 свідчить про високу залежність висхідної ознаки від зміни 
досліджуваних факторів. 

З проведеного дослідження слідує важливий висновок: для забезпечення ефективного 
землекористування на осушених землях та досягнення системою відносин власності основних цілей 
першочерговим завданням є зменшення кількості землекористувачів, за рахунок їх спільного 
використання осушуваних земель у вигляді різноманітних об’єднань підприємств. 

Для реалізації цілей системи відносин власності, уникнення суперечностей між цілями елементів 
системи та над систем, а також зменшення проблем, що обумовлені проблемами у відносинах власності,  
на нашу думку, зв’язки, що існують повинні бути доповнені наступним (виділено курсивом, рис. 3.15).  

 
Примітка: * пропозиції автора виділено курсивом 
 

Рис. 3.15. Пропозиції щодо змін та доповнення існуючих зв’язків в системі відносин власності  
на меліорованих землях [складено автором] 

 

Оскільки нововведені зв’язки повинні бути забезпечені відповідними шляхами реалізації, тому 
існуюча у системі відносин власності реалізація перерахованих зв’язків повинна бути доповнена. 
Перелік доповнених напрямків реалізації зв’язків відображено курсивом (рис. 3.16) [78]. 
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більшості об’єктів потребує капітального ремонту або заміни. Як наслідок, під час паводків 
збільшуються зони і терміни затоплення сільськогосподарських угідь та населених пунктів.

Аналіз впливу кількості землевласників та користувачів на меліоративний стан земель виконано 
автором з використанням кореляційно-регресійного аналізу, що проводився у середовищі MS 
Excel.Урезультаті аналізу було встановлено, що вплив зміни кількості землекористувачів на 
негативний стан земель описується залежністю :

69,хy   (3.23)

де y площа меліорованих земель, що перебувають в незадовільному стані;
x кількість землекористувачів в регіоні.
Отже, зі збільшенням чисельності землевласниківта користувачів на 1-цю, площа земель з 

незадовільним меліоративним станом збільшиться на 0,0004 га. Відповідно до отриманого значення 
коефіцієнта детермінації (R =0,64) 64% варіацій погіршення меліоративного стану земель 
обумовлюється збільшенням кількості користувачів, а 36% іншими, не включеними у модель 
факторами. Коефіцієнт кореляції 0,8 свідчить про високу залежність висхідної ознаки від зміни 
досліджуваних факторів.

З проведеного дослідження слідує важливий висновок: для забезпечення ефективного 
землекористування на осушених землях та досягнення системою відносин власності основних цілей 
першочерговим завданням є зменшення кількості землекористувачів, за рахунок їх спільного 
використання осушуваних земель у вигляді різноманітних об’єднань підприємств.

Для реалізації цілей системи відносин власності, уникнення суперечностей між цілями елементів 
системи та над систем, а також зменшення проблем, що обумовлені проблемами у відносинах власності,  
на нашу думку, зв’язки, що існують повинні бути доповнені наступним (виділено курсивом, рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Пропозиції щодо змін та доповнення існуючих зв’язків в системі відносин власності 
на меліорованих землях [складено автором]

Оскільки нововведені зв’язки повинні бути забезпечені відповідними шляхами реалізації, тому 
існуюча у системі відносин власності реалізація перерахованих зв’язків повинна бути доповнена. 
Перелік доповнених напрямків реалізації зв’язків відображено курсивом (рис. 3.16) [78].
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Примітка: * пропозиції автора виділено курсивом 
 

Рис. 3.16. Пропозиції щодо змін та доповнення зв’язків системи відносин власності  
на меліорованих землях із зовнішнім середовищем  [складено автором] 

 

Отже, проведений системний аналіз відносин власності на меліорованих землях показав, що в  
результаті реформування аграрної сфери в України відбулося значне збільшення суб’єктів відносин 
власності та землекористувачів меліоративними системами (громада (сільські/селищні ради, обласна 
адміністрація), сільськогосподарські підприємства різних форм власності, держава) та чисельності 
органів, що регулюють їх діяльність ВРУ, КМУ; Державне агентство водних ресурсів; Міністерство 
аграрної політики та продовольства України; ФДМУ. 

Аналіз фінансування ремонту систем та урожайності меліорованих земель підтвердив 
необхідність змін в системі меліоративного обслуговування з метою підвищення ефективності 
використання таких земель.  

Існуючі зв’язки розвитку, управління, перетворення, функціонування та зворотні зв’язки 
системи, а також зв’язки системи з над системами (зовнішнім середовищем) не забезпечують 
досягнення зазначеної цілі. Це обумовлене низьким фінансування поточного та капітального ремонту 
меліоративних мереж, що погіршило їх технічний стан та еколого-меліоративний стан 
сільськогосподарських угідь. Серед основних наслідків спричинених зазначеними факторами можна 
виділити: соціально-економічні і організаційні (розпаювання земель, втрата ринків збуту, дефіцит 
коштів, неадаптоване до вимог сьогодення законодавство і нормативна база, не адаптованість 
організаційних структур окремих суб’єктів господарювання і галузі в цілому до ринкових умов); 
екологічні (підтоплення територій, зниження родючості ґрунтів, втрата стійкості арго систем та 
екосистем); техніко-технологічні (погіршення технічного стану меліоративних систем, порушення 
технологічної цілісності водокористування).  
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Для покращення ситуації необхідно розробити відповідний організаційно-економічний механізм 
трансформації відносин власності на меліорованих землях, який забезпечував би ефективне 
експлуатаційно-меліоративне обслуговування і закріплював вимоги щодо екологічного стану земель та 
технічного стану осушуваної мережі; відповідальність за порушення водно-повітряного режиму та 
стану меліорованих земель (що повинне підкріплюватися введенням відповідних штрафів за 
недотримання встановлених вимог); створення та забезпечення функціонування інституційного 
середовища у водогосподарській сфері. 

Детальніше зупинимося на аналізі діяльності підприємств, що використовують у своїй діяльності 
меліоровані землі Рівненської області. Землекористування області характеризується стрімким 
зниженням користування мережею з закритим дренажем, на відміну від земель з системами двобічного 
регулювання, що пояснюється посушливими кліматичними умовами впродовж останніх років. 

Для аналізу було обрано підприємства Рівненської області, оскільки попередній аналіз показав, 
що результати використання осушених земель підприємствами не мають значних відхилень порівняно 
з регіоном Полісся. Аналізувалися підприємства які постійно використовують в своїй діяльності 
осушувані землі. Підприємства були згруповані за формою власності у якій функціонують, в кожній 
групі 5 підприємств.  

Таблиця 3.12 

 Результати аналізу ефективності використання меліорованих земель підприємствами,  
залежно від їх організаційно-правової форми  

Організаційно-правова форма 

Середнє значення показника у групі 

Відносне відхилення 
фактичної урожайності 

зернових від проектної, % 

Результативність виробництва 
зернових сільськогосподарськими 
підприємствами за організаційно-

правовою формою господарювання, % 

Селянсько-фермерські господарства 
(СФГ) -13,96 -1,98 

Державне господарство -10,86 10,2 

Сільськогосподарський виробничий 
кооператив 

-32,29 17 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

43,5 26,7 

Приватне сільськогосподарське 
підприємство 

-24,03 5,9 

Акціонерні товариства -13,96 31,1 

 

Отримані результати свідчать про неефективне використання меліорованих земель та 
експлуатацію осушуваних систем. Зокрема за результатами аналізу фактичної урожайності та її 
порівняння з проектною, очевидно, що кращі результати показали акціонерні товариства. Найгірші 
показники урожайності у приватних сільськогосподарських підприємств та сільськогосподарських 
виробничих кооперативів. 

Найвищі економічні результати по вирощуванню зернових мають акціонерні товариства та 
товариства з обмеженою відповідальністю, найнижчі – селянсько-фермерські господарства; а 
показники ефективгності виробництва озимої пшениці найвищими є у акціонерних товариств та у 
сільськогосподарських виробничих кооперативів, найнижчі – в селянсько-фермерських господарств.  

Як показав аналіз результатів діяльності підприємств найефективнішими організаційно-

правовими формами, що використовують меліоровані землі, за результатами господарювання є 
акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю; менш ефективним є 
сільськогосподарські виробничі кооперативи та державні господарства, найменш ефективними – 
приватне сільськогосподарське підприємство та селянсько-фермерські господарства. Даний аналіз 
підтверджує, що укрупнені організаційно-правові форми є більш ефективними при використанні 
меліорованих земель. 

Нами був проведений аналіз результатів діяльності підприємств на меліорованих землях за умови 
залучення у свою діяльність додаткових площ меліорованих земель, тих, що не використовуються у 
сільському господарстві Рівненської області.  Аналіз здійснювався за умови збереження площі земель, 
що не використовуються в сільському господарстві на рівні 2015 року з урахуванням часового фактору, 
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Для покращення ситуації необхідно розробити відповідний організаційно-економічний механізм 
трансформації відносин власності на меліорованих землях, який забезпечував би ефективне 
експлуатаційно-меліоративне обслуговування і закріплював вимоги щодо екологічного стану земель та 
технічного стану осушуваної мережі; відповідальність за порушення водно-повітряного режиму та 
стану меліорованих земель (що повинне підкріплюватися введенням відповідних штрафів за 
недотримання встановлених вимог); створення та забезпечення функціонування інституційного 
середовища у водогосподарській сфері.

Детальніше зупинимося на аналізі діяльності підприємств, що використовують у своїй діяльності 
меліоровані землі Рівненської області. Землекористування області характеризується стрімким 
зниженням користування мережею з закритим дренажем, на відміну від земель з системами двобічного 
регулювання, що пояснюється посушливими кліматичними умовами впродовж останніх років.

Для аналізу було обрано підприємства Рівненської області, оскільки попередній аналіз показав, 
що результати використання осушених земель підприємствами не мають значних відхилень порівняно 
з регіоном Полісся. Аналізувалися підприємства які постійно використовують в своїй діяльності 
осушувані землі. Підприємства були згруповані за формою власності у якій функціонують, в кожній 
групі 5 підприємств. 

Таблиця 3.12
Результати аналізу ефективності використання меліорованих земель підприємствами, 

залежно від їх організаційно-правової форми 

Організаційно-правова форма

Середнє значення показника у групі

Відносне відхилення 
фактичної урожайності 

зернових від проектної, %

Результативність виробництва 
зернових сільськогосподарськими 
підприємствами за організаційно-

правовою формою господарювання, %
Селянсько-фермерські господарства 
(СФГ) - -

Державне господарство -

Сільськогосподарський виробничий 
кооператив -

Товариство з обмеженою 
відповідальністю
Приватне сільськогосподарське 
підприємство -

Акціонерні товариства -

Отримані результати свідчать про неефективне використання меліорованих земель та 
експлуатацію осушуваних систем. Зокрема за результатами аналізу фактичної урожайності та її 
порівняння з проектною, очевидно, що кращі результати показали акціонерні товариства. Найгірші 
показники урожайності у приватних сільськогосподарських підприємств та сільськогосподарських 
виробничих кооперативів.

Найвищі економічні результати по вирощуванню зернових мають акціонерні товариства та 
товариства з обмеженою відповідальністю, найнижчі селянсько-фермерські господарства; а 
показники ефективгності виробництва озимої пшениці найвищими є у акціонерних товариств та у 
сільськогосподарських виробничих кооперативів, найнижчі в селянсько-фермерських господарств. 

Як показав аналіз результатів діяльності підприємств найефективнішими організаційно-

правовими формами, що використовують меліоровані землі, за результатами господарювання є 
акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю; менш ефективним є 
сільськогосподарські виробничі кооперативи та державні господарства, найменш ефективними 
приватне сільськогосподарське підприємство та селянсько-фермерські господарства. Даний аналіз 
підтверджує, що укрупнені організаційно-правові форми є більш ефективними при використанні 
меліорованих земель.

Нами був проведений аналіз результатів діяльності підприємств на меліорованих землях за умови 
залучення у свою діяльність додаткових площ меліорованих земель, тих, що не використовуються у 
сільському господарстві Рівненської області.  Аналіз здійснювався за умови збереження площі земель, 
що не використовуються в сільському господарстві на рівні 2015 року з урахуванням часового фактору, 
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що впливає на рівень закупівельних цін, та за умови збереження середньої урожайності відповідної 
культури на меліорованих землях. Для аналізу було обрано окремі культури, що рекомендовані для 
вирощування на осушених землях Бистрицьким В.С. [63] та вирощувалися сільськогосподарськими 
підприємствами області в попередні періоди, а саме зернові, озиму пшеницю, ячмінь, кукурудза на 
силос, картопля та цукрові буряки.  

Розрахунки показують,що  підприємства недоотримують в середньому від 792,945 тис. грн. до 
32916,74 тис. грн. валового доходу від вирощування зернових, зокрема від 989,6 тис. грн. до 45527,5 
тис. грн. від вирощування озимої пшениці; від 830,39 тис. грн.  до 48637 тис. грн. від вирощування 
ячменю; від 1047,96 тис.грн. до 40766,75 тис. грн. від вирощування кукурудзи на силос; від 1095,05 
тис. грн. до 1743,8 тис. грн. від вирощування картоплі [69]. 

Аналіз результатів господарської діяльності підприємств різних організаційно-правових форм 
показав, що найефективнішими організаційно-правовими формами, що використовують меліоровані 
землі, є акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. Даний аналіз підтверджує, 
що укрупнені організаційно-правові форми є більш ефективними при використанні меліорованих 
земель. 

В результаті проведеного аналізу існуючу систему відносин власності пропонується 
трансформувати у напрямках доповнення існуючих зв’язків наступними зв’язками розвитку та 
управління - закріплення відповідальності, вимоги щодо екологічного стану земель та технічного стану 
мережі, субсидії, субвенції на проведення меліоративних заходів; надання пільг при оподаткуванні; 
спеціальна цінова політика; та забезпеченню зворотних зв’язків у вигляді штрафів за порушення водно-

повітряного режиму та стану меліорованих земель. 

3.5. Науково-методологічні підходи до формування механізму  
організації експлуатаційно-меліоративних послуг 

У попередньому підрозділі було доведено необхідність укрупнення землекористувачів 
меліорованими землями, які зможуть використовувати у своїй діяльності меліоровані землі більш 
ефективно, ніж невеликі підприємства. Для сприяння створення даних об’єднань і внесення змін у 
систему відносин власності необхідно розробити організаційно-економічний механізм трансформації 
відносин власності. Виходячи з особливостей функціонування галузі, історичних передумов її 
трансформації та наявних проблем, які були визначені у другому розділі роботи нами пропонується 
наступна концептуальна модель трансформації відносин власності у сфері меліоративного 
землеробства (рис. 3.17).  

Ця модель передбачає, що початковим етапом формування є розробка законодавства, виходячи з 
визначених у першому розділі принципів, далі слідують послідовні етапи:  

1. Створення та забезпечення ефективного функціонування інституційного середовища. Серед 
основних складових якого можна виділити  ринкове (інститути приватної власності на меліоративні 
споруди, кредитних установ і т.п.); екологічне (інститути сертифікації земель, стандартизації, аудиту та 
моніторингу); соціальні (громадського контролю; освіти та виховання). Основними організаціями в 
рамках інституційного забезпечення мають стати: транскордонні організації з управління водними 
ресурсами, національні органи управління ними, організації і управління річковими басейнами, 
регуляторні  організації   і   органи   примусу   (водні   інспекції),  надавачі   послуг  (районніуправління 
держводагенства), новостворені об’єднання земле-водокористувачів, громадські організації, місцева 
влада (окремі із перерахованих установ вже починають функціонувати, як наслідок реформування 
сфери управління водними ресурсами) 

2. Передача прав власності на основні фонди меліоративних систем об’єднанням аграрних 
підприємств (потреба у якому обґрунтована у другому розділі) [70]. 

3. Узгодження інтересів бізнесу та держави узгоджуватимуться в межах державно-приватного 
партнерства. Досвід Фінляндії, Італії, Франції показує, що налагоджена система державно-приватного 
партнерства допомагає залучити в окремі сфери економіки значні інвестиційні ресурси. Зазначені на 
рис. 3.17 форми державно-приватного партнерства можуть бути використані для врегулювання 
відносин власності на меліорованих землях, спільного управління меліоративними фондами мереж та 
залучити кошти для їх ремонту, реконструкції та експлуатації [70]. 
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Рис. 3.17. Концептуальний підхід до трансформації відносин власності  
на меліорованих землях [розроблено автором] 

 

4. Етап моніторингу та визначенням основних результатів трансформації відносин власності, яка 
повинна здійснюватися у напрямку визначення інвестиційної привабливості сільського господарства та 
вкладення інвестицій у сферу меліорації, покращення технічного стану меліоративних систем та 
екологічного стану сільськогосподарських угідь, підвищення економічної ефективності діяльності 
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4. Етап моніторингу та визначенням основних результатів трансформації відносин власності, яка 
повинна здійснюватися у напрямку визначення інвестиційної привабливості сільського господарства та 
вкладення інвестицій у сферу меліорації, покращення технічного стану меліоративних систем та 
екологічного стану сільськогосподарських угідь, підвищення економічної ефективності діяльності 
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сільськогосподарських підприємств за рахунок досягнення проектного рівня врожайності культур, що 
вирощуються на осушуваних та зрошуваних землях, зменшення трансакційних витрат в галузі [70]. 

На основі теоретико-методологічних положень до визначення поняття «організаційно-

економічний механізм», що  розроблені у першому нами було запропоновано організаційно-

економічний механізм трансформації відносин власності на меліорованих землях (рис. 3.18), що 
складатиметься з шести основних блоків. 

Перший блок – „об’єкти та суб’єкти трансформації відносин власності”. Він складається з трьох 
„під блоків”: 

 - суб’єкти власності, тобто ті сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, та 
громадян, які в своїй підприємницькій діяльності використовують осушувані землі, а також сільські та 
селищні ради на балансі яких знаходяться основні фонди осушуваних систем; 

- об’єкти власності, що складаються з основних фондів внутрішньогосподарської та 
міжгосподарської мережі (у випадку, коли площі землекористування є великими, і один 
землекористувач буде використовувати землі, які на різних внутрішньогосподарських системах і 
регулювання водовідведення залежить від користування окремими об’єктами міжгосподарської 
мережі); 

- регулюючі органи, що включають у блок основні державні органи, які регулюють діяльність 
підприємств, організацій, процеси приватизації, та забезпечують регулювання відповідної галузі 
(водного та сільського господарства) [69]; 

Для реалізації основних функцій та початку процесу трансформації регулюючі органи повинні 
забезпечити створення другого блоку організаційно-економічного механізму трансформації відносин 
власності – „Базове забезпечення трансформації відносин власності” [69].  

Цей блок складатиметься з: 
- принципів (системності, комплексності, безперевності, ефективності), які мають бути покладені 

в основу нормативно-правових актів, та процесу реформування відносин власності; 
- нормативно-правове-забезпечення, яке визначить та законодавчо закріпить основні важелі через 

які здійснюватиметься взаємодія регулюючих органів та суб’єктів відносин власності, а також 
визначить особливості функціонування об’єднань користувачів осушених земель, та визначить права 
власності (здійснить закріплення „пучків правомочностей”) між суб’єктами відносин власності та 
регулюючими органами.. 

Так, зокрема закон „Про асоціації водокористувачів” повинен: 
- закріпити за асоціаціями статус основного користувача послуг по обслуговуванню 

меліоративних систем;  
- надати можливість асоціаціям стягувати обов’язкові внески з її членів; 
- отримувати субсидії, кредити та заключати контракти від імені її учасників; 
- забезпечити механізм вибору керівників асоціації та її наглядової ради, а також їх зміни у 

випадку виникненні потреби або висловлені недовіри від членів асоціації;  
- закріпити за асоціаціями основні права на використання та володіння інфраструктурою 

внутрішньогосподарської меліоративної мережі;  
- право самостійно вирішувати питання щодо експлуатації та обслуговуванню систем, а також 

щодо формування фонду з якого фінансуватимуться дані роботи; 
- надати право застосовувати санкції щодо учасників асоціації які не сплачують відповідні внески 

та перешкоджають своїми діями ефективному використанню меліорованих земель; 
- право на ведення спільної діяльності та отримання від неї прибутку; 
- зобов’язати асоціацію щорічно звітувати щодо проведення меліоративних заходів, та ін. 
У „Водному кодексі” повинні бути внесені зміни, що регулюватимуть основні принципи та 

підходи до формування цін за послуги по обслуговуванню меліоративних систем. 
У „Податковому кодексі” закріпити можливість за учасниками підприємств проводити сплату 

внесків (поповнення спеціального фонду) до моменту нарахування та сплати податку на прибуток. 
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- інформаційна підтримка, а саме мережа інформаційно-дорадчих центрів. На сьогоднішній день 
інформаційно-дорадчі центри існують при районних управліннях водного господарства, проте їх 
роботу варто вдосконалити, шляхом залучення до їх роботи фахівців з сільського господарства. 
Інформаційно-дорадчі центри повинні будуть, окрім вже закріплених за ними функцій (сервісне 
обслуговування із впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду в галузі меліорації і 
водного господарства, зокрема, використання осушуваних земель; розповсюдження серед 
сільгоспвиробників науково обґрунтованих рекомендацій щодо використання осушуваних земель та 
експлуатації осушувальних систем; надання практичної допомоги сільгоспвиробникам у вирішенні 
питань, пов’язаних з будівництвом та реконструкцією осушувальних систем і їх елементів; 
розроблення пропозицій з питань поточного і перспективного регулювання водно-повітряного режиму 
меліорованих земель та  гідрогеологічного режиму на прилеглих територіях): 

1) роз’яснювати роль, повноваження права та обов’язки новоствореним об’єднанням підприємств; 
2) інформувати про зміни в законодавстві та будуть пояснювати специфіку використання важелів 

регулюючими органами; 
3) проводити участь в оцінці підприємств щодо їх готовності до створення об’єднань; 
4) організація конференцій та круглих столів щодо обміну інформацією та досвідом між 

підприємствами, що створили і тими що тільки планують створювати об’єднання. 
Базовим забезпеченням трансформації відносин власності буде визначено важелі механізму, що 

будуть поділені на дві групи – організаційні та економічні, за допомогою цих важелів будуть 
здійснюватися зв’язки у системі відносин власності.  

Розглянуті блоки складуть перший – початковий етап для проведення трансформації відносин 
власності, лише після розробки цих  блоків варто розпочинати процес трансформації відносин 
власності на меліорованих землях. 

Метою процесу трансформації відносин власності на меліорованих землях буде забезпечення 
досягнення цілей системи відносин власності, що були визначені автором у другому розділі; завданням 
процесу трансформації відносин власності буде визначення та закріплення основних „пучків 
правомочностей” стосовно об’єктів внутрішньогосподарської та міжгосподарської  осушуваних систем. 

Четвертим блоком організаційно-еконономічного механізму трансформації відносин власності є 
„Результати” [69], які складаються з: 

- створення основних форм об’єднань користувачів осушуваними землями. 
- інституційне забезпечення, яке допомагатиме у реалізації основних функцій регулюючими 

органами, для забезпечення інтересів усіх об’єктів системи відносин власності необхідне створення 
відповідного інституційного середовища. Створені інституції (транскордонні організації управління 
водними ресурсами; державні органи управління; управління річковими басейнами; надавачі послуг; 
асоціації водокористувачів; організації громадського контролю; місцева влада), прийматимуть участь в 
управлінні відносинами власності, моніторингу їх ефективності, прийнятті рішень (частковому) щодо 
застосування окремих важелів (організаційних) та забезпечували взаємодію усіх учасників відносин 
власності на меліорованих землях. 

П’ятий блок „Ефективність” передбачає проведення моніторингу та визначення основних 
очікуваних показників [69]: 

- економічної ефективності що визначатиметься інвестиційною привабливістю галузі, 
підвищенням рівня рентабельності продукції, що вирощується на меліорованих землях, що в свою 
чергу зможе підвищити чистий прибуток підприємства та інші його фінансові показники. 

- соціальною ефективністю, що повинна забезпечити зайнятість населення у сільському 
господарстві та продовольчу безпеку країні, що в умовах зростання чисельності світового населення є 
надзвичайно актуальним. Раціональність землекористування зможе поліпшити стан земель та 
забезпечить екологічну ефективність. 

При моніторингу процесу трансформації відносин власності, який проводитимуть уповноважені 
державою органи (ФДМУ та Держводагенство), пропонується використовувати систему показників-

індикаторів рис. 3.19, на якому зазначені рекомендовані варіанти дій, внаслідок виявлення відхилень. 
Зазначена методика базується на визначені зміни динаміки показників в групі: 

 базіitit xxx  ,  (3.24) 

де itx  - приріст і-го показника за період t; 
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itx  - значення показника за досліджуваний період. 

базіx  - базове значення і-го показника (значення показника до початку процесу трансформації 
відносин власності). 

 

 

Рис. 3.19. Механізм моніторингу відносин власності [розроблено автором] 
 

В умовах інтеграції України в Європейський союз варто передбачити і шостий блок у механізмі – 
„Міжнародні інститути” (Світова організація торгівлі; Європейський комітет зі стандартизації; 
Міжнародна організація зі стандартизації; Продовольча та сільськогосподарська організація ООН; 
Європейський банк реконструкції та розвитку; Міжнародна комісія з іригації і дренажу). Зазначені 
організації впливатимуть на розробку нормативно-правового забезпечення, яке в умовах глобалізації 
потребуватиме узгодження із світовими стандартами, взаємодіятимуть із організаціями, створеними в 
межах інституційного забезпечення трансформації, та сприятимуть проведенню реформ в Україні. 
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itx - значення показника за досліджуваний період.

базіx - базове значення і-го показника (значення показника до початку процесу трансформації 
відносин власності).

Рис. 3.19. Механізм моніторингу відносин власності [розроблено автором]

В умовах інтеграції України в Європейський союз варто передбачити і шостий блок у механізмі 
„Міжнародні інститути” (Світова організація торгівлі; Європейський комітет зі стандартизації; 
Міжнародна організація зі стандартизації; Продовольча та сільськогосподарська організація ООН; 
Європейський банк реконструкції та розвитку; Міжнародна комісія з іригації і дренажу). Зазначені 
організації впливатимуть на розробку нормативно-правового забезпечення, яке в умовах глобалізації 
потребуватиме узгодження із світовими стандартами, взаємодіятимуть із організаціями, створеними в 
межах інституційного забезпечення трансформації, та сприятимуть проведенню реформ в Україні.
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Процес трансформації повинен розпочинатися з виявлення та дослідження факторів, які 
впливають на діяльність сільськогосподарських підприємств – користувачів меліорованих земель; на 
основі аналізу даних факторів відповідні законодавчі та виконавчі органи влади (Верховна Рада 
України, КМУ, Міністерство аграрної політики, Державне агентство водних ресурсів України) у 
співпраці розробляють мотиваційні важелі механізму трансформації, які спонукатимуть до 
використання меліорованих земель до використання меліорованих земель, вкладання коштів у ремонт, 
реконструкцію та будівництво меліоративних мереж, залучатимуть до співпраці та кооперування з 
сільськогосподарськими виробниками підприємства галузі агропереробки, харчової промисловості, 
банки та інші фінансові установи, науково-дослідні організації.  

Такими важелями визначено: державні субсидії та субвенції, які надаватимуться суб’єктами 
відносин власності (об’єднаним формам земле і водокористувачів (чи їх членам) асоціаціям, 
кооперативам і т.д., які використовують у своїй діяльності меліоровані землі); інвестиційна підтримка 
виробництва продукції рослинництва на осушуваних землях; пільгове безвідсоткове кредитування 
капітального ремонту, реконструкції меліоративних мереж та заходів щодо поліпшення стану 
меліорованих угідь (або кредитування з частковим погашенням відсотків за рахунок держави); пільгове 
оподаткування членів об’єднаних форм за умови фінансування ними ремонту чи реконструкції 
меліоративних мереж. 

Розробка та механізм застосування зазначених важелів потребує законодавчого забезпечення, 
тому наступним кроком є прийняття нових законів або внесення відповідних змін у існуючі. Далі вся 
необхідна інформація надається інформаційно-дорадчим центрам, створеним при обласних 
управліннях водного господарства, які повинні спрямовують свою діяльність для надання 
консультаційної підтримки суб’єктам господарювання, що використовують або можуть 
використовувати у своїй діяльності меліоровані землі та сільським і селищним радам, які мають на 
своїх балансах об’єкти внутрішньогосподарської та міжгосподарської меліоративної мережі. Метою 
такої підтримки повинно бути надання інформації та консультації про можливості співпраці 
землекористувачів у сфері спільного використання меліоративних об’єктів, їх кооперації та створення 
різних форм об’єднань водокористувачів, при необхідності та можливості – державних акціонерних 
товариств ін., а також надання інформації про пільги та інші важелі регулювання відносин у випадку 
створення об’єднань. 

У результаті такої співпраці між інформаційно-дорадчими центрами та сільськогосподарськими 
підприємствами останніми повинно прийнятися рішення про прийняття на себе прав власності на 
меліоративні об’єкти, та створення відповідних об’єднань для управління ними. У випадку 
позитивного рішення та згоди прийняття на свій баланс об’єктів меліоративної мережі, підприємства 
подають заявки у Фонд державного майна України, який узгоджує своє рішення з КМУ, Державним 
агентством водних ресурсів України, Міністерством аграрної політики України, при позитивній згоді 
яких, виноситься рішення про передачу об’єктів меліоративної мережі у власність або погодження на 
спільне використання цих об’єктів. У випадку негативного рішення обох сторін органи виконавчої та 
законодавчої влади повинні переглянути результати аналізу факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища, з’ясувавши причини, які спонукали до прийняття негативного рішення, переглянути 
мотиваційні важелі та покращити роботу інформаційно-дорадчих центрів. 

Запропонована організаційна складова механізму трансформації відносин власності у сфері 
меліорованого землеробства, направлена на впорядкування процесу передачі прав власності на 
меліоративні фонди сільськогосподарським підприємствам та їх об’єднанням. Основними складовими 
цього механізму є процес розробки мотиваційних факторів (що виступатимуть водночас і важелями 
механізму трансформації), які забезпечать інтереси основних користувачів меліоративними системами; 
затвердження порядку та умов використання цих важелів на законодавчому рівні, що сприятиме 
прийняттю відповідних рішень суб’єктами господарювання. Завдяки розробленому організаційно-

економічному механізму трансформації відносин власності на меліорованих землях (його 
концептуальної моделі, сутності та організаційної складової) можна буде забезпечити підтримання 
меліоративних мереж у відповідному технічному стані, та ефективну їх роботу, а також підвищити 
ефективність підприємств, що використовують їх. 

Механізм організації експлуатаційно-меліоративних послуг в умовах трансформації відносин 
власності відображено на рис. 3.20.  
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Рис. 3.20. Механізм організації експлуатаційно-меліоративних послуг в умовах трансформації 
відносин власності 

 

Даний механізм будується на засадах державно-приватного партнерства і передбачає взаємодію 
створених, під впливом мотиваційного блоку (важелів організаційно-економічного механізму), 
об’єднань підприємств та сільських і селищних рад на умовах договорів концесії або відокремлення 
активів передачу відповідних прав на основні фонди внутрішньогосподарської меліоративної мережі. 
Так, в умовах підписання договору типу „відновлення – експлуатація – передача” об’єднання 
підприємств замовляють послуги щодо відновлення меліоративної мережі уводогосподарських 
організаціях відповідного рівня, експлуатують її протягом часу, визначеного договором та повертають 
у власність місцевих органів самоврядування. Заумов договору „будівництво – експлуатація – 
передача” передбачається будівництво чи реконструкція нових меліорованих мереж, користування 
ними та повернення набутих прав. У випадку, коли об’єднання підприємств хочуть набути всіх прав 
щодо володіння, розпорядження та використання майна, то взаємодія відбуватиметься за рахунок 
відокремлення активів – відновлювальні роботи, експлуатація та приватизація основних фондів 
внутрішньогосподарської мережі [76]. 

3.6. Механізми державного стимулювання інтеграційних процесів  
у сфері гідромеліоративного землеробства 

В умовах приватної власності на землю дотримуватися цілісності експлуатації меліоративних 
систем за допомогою лише формальних інституційних впливів не можливо, тому органам державної 
влади необхідно розробляти механізми стимулювання  інтеграції сільськогосподарських виробників, 
регулюючи економічні результати діяльності суб’єктів господарювання, зокрема через непрямі методи.  

Необхідними умовами ведення ефективного сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях є:  

1) дотримання технології водокористування (узгодження режимів водокористування) на 
меліорованих землях;  

2) наявність балансу економічних інтересів суб’єктів сільськогосподарського виробництва; 
3) існування стійких організаційних зв’язків між суб’єктами гідромеліоративного 

обслуговування; 
4) екологічно безпечне використання водних ресурсів. 
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Рис. 3.20. Механізм організації експлуатаційно-меліоративних послуг в умовах трансформації 
відносин власності

Даний механізм будується на засадах державно-приватного партнерства і передбачає взаємодію 
створених, під впливом мотиваційного блоку (важелів організаційно-економічного механізму), 
об’єднань підприємств та сільських і селищних рад на умовах договорів концесії або відокремлення 
активів передачу відповідних прав на основні фонди внутрішньогосподарської меліоративної мережі. 
Так, в умовах підписання договору типу „відновлення експлуатація передача” об’єднання 
підприємств замовляють послуги щодо відновлення меліоративної мережі уводогосподарських 
організаціях відповідного рівня, експлуатують її протягом часу, визначеного договором та повертають 
у власність місцевих органів самоврядування. Заумов договору „будівництво експлуатація 
передача” передбачається будівництво чи реконструкція нових меліорованих мереж, користування 
ними та повернення набутих прав. У випадку, коли об’єднання підприємств хочуть набути всіх прав 
щодо володіння, розпорядження та використання майна, то взаємодія відбуватиметься за рахунок 
відокремлення активів відновлювальні роботи, експлуатація та приватизація основних фондів 
внутрішньогосподарської мережі [76].

3.6. Механізми державного стимулювання інтеграційних процесів 
у сфері гідромеліоративного землеробства

В умовах приватної власності на землю дотримуватися цілісності експлуатації меліоративних 
систем за допомогою лише формальних інституційних впливів не можливо, тому органам державної 
влади необхідно розробляти механізми стимулювання  інтеграції сільськогосподарських виробників, 
регулюючи економічні результати діяльності суб’єктів господарювання, зокрема через непрямі методи. 

Необхідними умовами ведення ефективного сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях є: 

1) дотримання технології водокористування (узгодження режимів водокористування) на 
меліорованих землях; 

2) наявність балансу економічних інтересів суб’єктів сільськогосподарського виробництва;
3) існування стійких організаційних зв’язків між суб’єктами гідромеліоративного 

обслуговування;
4) екологічно безпечне використання водних ресурсів.
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Зважаючи на те, що  аграрне виробництво є стратегічним напрямком розвитку національного 
господарства, то держава повинна брати участь у відновленні потенціалу меліорованих 
сільськогосподарських угідь, що забезпечить підвищення продовольчої безпеки країни. 

На сьогоднішній день всі відомі механізми державної підтримки є достатньо розробленими та 
обґрунтованими [93-97]. Однак, не вирішеними залишаються питання, як їх застосовувати в соціально-

економічних умовах України, де внаслідок дії системи неформальних і формальних інституційних 
обмежень, а також економічних відносин сформоване унікальне середовище, що потребує застосування 
особливих механізмів економічного стимулювання.   

Загалом до непрямих методів фінансування в країнах з розвинутою економікою відносять: 
 податкові пільги; 
 податкові кредити; 
 політику оподаткування прибутків; 
 амортизаційну політику; 
 політику оподаткування фізичних осіб [98]. 

Деякі елементи таких механізмів як зазначалося вище, активно застосовуються за кордоном, де 
поширене субсидування та пільгове кредитування сільгоспвиробників, які займаються сільським 
господарством на меліорованих землях. Зокрема, поширеним є кредитне фінансування (підтримки) 
меліоративних проектів на безпроцентній [99] або платній [100] основі. Повернення кредитів 
передбачається здійснювати за рахунок меліоративної ренти, як фактору підвищення ефективного 
використання меліорованих земель.  

В соціально-економічних умовах України державна підтримка сільськогосподарського 
виробництва здійснюється за кількома напрямками, зокрема це цінове регулювання, надання субсидій 
та дотацій на придбання ресурсів, податкове стимулювання, фінансово-кредитна підтримка, 
спеціалізована підтримка за окремими напрямами та програмами [101]. 

Зазначені напрямки державної підтримки реалізовані у конкретні механізми через нормативно-

правові акти Кабінету міністрів України [102-104]. Проте, незважаючи на нормативно-правове 
забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва, існує багато проблем в цій 
сфері. Насамперед, зменшення державного фінансування заходів підтримки сільськогосподарського 
виробництва.  

Існуючі механізми державної підтримки не містять також важелів вирівнювання конкурентних 
умов господарювання на меліорованих землях і на угіддях з високою природною родючістю.  

Головними чинниками, які впливають на розроблення механізму економічного стимулювання 
інтеграції сільськогосподарських виробників на меліорованих землях є критерій нерівності умов 
господарювання в межах меліоративної системи, економічний потенціал сільськогосподарського 
виробництва на меліорованих землях, а також значення соціальних та екологічних наслідків від його 
припинення у разі неможливості сформувати стійку систему господарювання. 

Організаційно-економічні відносини у сфері гідромеліораціїзалежать від організаційно-

технологічної складності гідромеліоративного обслуговування, яка полягає  в тому, що в залежності від 
структури інтеграції сільськогосподарських виробників можуть виникати нерівні умови для 
економічної й організаційної взаємодії з водогосподарською організацією у межах однієї меліоративної 
системи, що потребує узгодження та тісної і довгострокової технологічної, організаційної та 
економічної інтеграції. При цьому потрібно враховувати, що досить часто у сільськогосподарських 
виробників та водогосподарських організацій немає альтернатив в здійсненні господарської діяльності 
з іншими організаціями такого ж профілю. 

Особливості організаційно-економічних відносин в залежності від форм організаційно-

технологічної взаємодії, що обумовлює виникнення різних умов господарювання у межах однієї 
системи наведено в таблиці 3.13. 

Як видно з таблиці  у сфері гідромеліоративного обслуговування є види взаємовідносин суб’єктів 
гідромеліоративного обслуговування, за яких утворюються дискримінаційні умови для окремих 
сільгоспвиробників у межах однієї гідромеліоративної системи. За таких умов забезпечити високу 
ефективність функціонування організаційно-економічної системи загалом (що включає 
водогосподарську організацію та усіх землекористувачів в межах однієї меліоративної системи) без 
участі держави досить складно, а інколи й неможливо. Тому ступінь нерівності умов господарювання у 
межах однієї організаційно-економічної системи є одним із основних критеріїв, що визначає форми 
інституційного та економічного державного регулювання таких систем. 
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Таблиця 3.13. 
Особливості організаційно-технологічної взаємодії сільськогосподарських виробників  

та водогосподарських організацій, що призводять до виникнення нерівності  
економічних умов господарювання  [розроблено автором] 

Кількість суб’єктів 
сільськогосподарського 

виробництва 

Диференційовані умови господарювання відповідно до кількості організацій, що 

надають гідромеліоративні послуги 

Одна водогосподарська організація Кілька водогосподарських організацій 

Один суб’єкт 
(сільгоспвиробник) 

Дискримінаційних 

економічних умов господарювання 
не виникає, організаційно-

економічна взаємодія на основі 
договірних відносин 

Нерівномірності економічних умов 
господарювання не виникає, взаємодія 
агрохолдингів з водогосподарськими 
організаціями потребує застосування 
регулятивних функцій держави 

 (олігопсонічний тип взаємодії) 
Кілька організацій з 
домінуючою часткою у 
структурі меліорованих 
земель на одній 
гідромеліоративній 
системі однієї з них 

Дискримінація дрібних 
сільгоспвиробників внаслідок 
концентрації на задоволенні  
економічних інтересів великого 
землекористувача 

Взаємодії не виникає 

Велика кількість 
організацій з приблизно 
рівними частками у 
структурі меліорованих 
земель однієї 
гідромеліоративної 
системи 

Дискримінація може носити 
ситуативний характер, 
організаційно-економічні й 
технологічні труднощі узгодження 
інтересів 

Організаційно-економічна взаємодія може 
виникати лише у випадку створення 
конкурентних умов серед організацій, що 
надають водогосподарські послуги (це може 
стосуватися лише послуг, які не мають жорсткої 
територіальної прив’язки (будівництво, 
реконструкція, виконання поточних ремонтів, 
обкошування каналів тощо). А також усіх МС, 
територіальні межі яких, знаходяться в межах 
одного господарства. Фактично модель 
досконалої конкуренції, коли багато продавців 
конкурують за велику кількість покупців. 
Функції держави в цьому випадку обмежуються 
підтриманням конкуренції. 

Кілька (2-3) великих 
організацій, що мають 
приблизно однакові 
частки в структурі 
меліорованих земель 
однієї 
гідромеліоративної 
системи 

Олігопольний тип взаємовідносин, 
що базується на жорсткій 
конкуренції за дотримання режимів 
водокористування 

Взаємодія виникає лише у випаду 
невідповідності територій гідромеліоративних 
систем структурі земельних угідь, що 
знаходяться у власності або користуванні 
одного землекористувача. 

 

Для вирішення такого завдання можна скористатися відомим індикатором, що визначає 
концентрацію бізнесу на певному ринку (англ. marketdominance), індексом Херфіндаля-Хіршмана 
(англ. Herfindahl-Hirschman Index, HHI) [105], який розраховується за формулою:  

H = ∑ si2   ,N
i=1                                                                        (3.25) 

де  – ринкова частка компанії ,  – кількість усіх компаній.  
Цей індекс може мати значення від 0 до 1. Він являє собою суму квадратів ринкових часток усіх 

компаній певного ринку, причому більше значення індексу означає більш концентрований ринок (отже 
меншу конкуренцію та більше ризиків для клієнтів). Державний департамент юстиції США визначає 
ступінь концентрованості ринку таким чином [105],: 

 індекс має значення нижче 0,1  – незначна концентрація ринку; 
 індекс має значення від 0,1 до 0,18 – середня концентрація ринку; 
 індекс має значення вище 0,18 – висока концентрація ринку. 
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Таблиця 3.13.
Особливості організаційно-технологічної взаємодії сільськогосподарських виробників 

та водогосподарських організацій, що призводять до виникнення нерівності 
економічних умов господарювання  [розроблено автором]

Кількість суб’єктів 
сільськогосподарського 

виробництва

Диференційовані умови господарювання відповідно до кількості організацій, що 

надають гідромеліоративні послуги
Одна водогосподарська організація Кілька водогосподарських організацій

Один суб’єкт 
(сільгоспвиробник)

Дискримінаційних
економічних умов господарювання 
не виникає, організаційно-

економічна взаємодія на основі 
договірних відносин

Нерівномірності економічних умов 
господарювання не виникає, взаємодія 
агрохолдингів з водогосподарськими 
організаціями потребує застосування 
регулятивних функцій держави
(олігопсонічний тип взаємодії)

Кілька організацій з 
домінуючою часткою у 
структурі меліорованих 
земель на одній 
гідромеліоративній 
системі однієї з них

Дискримінація дрібних 
сільгоспвиробників внаслідок 
концентрації на задоволенні  
економічних інтересів великого 
землекористувача

Взаємодії не виникає

Велика кількість 
організацій з приблизно 
рівними частками у 
структурі меліорованих 
земель однієї
гідромеліоративної 
системи

Дискримінація може носити 
ситуативний характер, 
організаційно-економічні й 
технологічні труднощі узгодження 
інтересів

Організаційно-економічна взаємодія може 
виникати лише у випадку створення 
конкурентних умов серед організацій, що 
надають водогосподарські послуги (це може 
стосуватися лише послуг, які не мають жорсткої 
територіальної прив’язки (будівництво, 
реконструкція, виконання поточних ремонтів, 
обкошування каналів тощо). А також усіх МС, 
територіальні межі яких, знаходяться в межах 
одного господарства. Фактично модель 
досконалої конкуренції, коли багато продавців 
конкурують за велику кількість покупців. 
Функції держави в цьому випадку обмежуються 
підтриманням конкуренції.

Кілька (2-3) великих 
організацій, що мають 
приблизно однакові 
частки в структурі 
меліорованих земель 
однієї 
гідромеліоративної 
системи

Олігопольний тип взаємовідносин, 
що базується на жорсткій 
конкуренції за дотримання режимів 
водокористування

Взаємодія виникає лише у випаду 
невідповідності територій гідромеліоративних 
систем структурі земельних угідь, що 
знаходяться у власності або користуванні 
одного землекористувача.

Для вирішення такого завдання можна скористатися відомим індикатором, що визначає 
концентрацію бізнесу на певному ринку (англ. marketdominance), індексом Херфіндаля-Хіршмана 
(англ. Herfindahl-Hirschman Index, HHI) [105], який розраховується за формулою: 

H = ∑ si2   ,N
i=1                                                                        (3.25)

де ринкова частка компанії кількість усіх компаній. 
Цей індекс може мати значення від 0 до 1. Він являє собою суму квадратів ринкових часток усіх 

компаній певного ринку, причому більше значення індексу означає більш концентрований ринок (отже 
меншу конкуренцію та більше ризиків для клієнтів). Державний департамент юстиції США визначає 
ступінь концентрованості ринку таким чином [105],:

 індекс має значення нижче 0,1  незначна концентрація ринку;
 індекс має значення від 0,1 до 0,18 середня концентрація ринку;
 індекс має значення вище 0,18 висока концентрація ринку.
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Трансформуючи індекс концентрації бізнесу для цілей нашого дослідження у критерій нерівності 
умов господарювання, параметрам моделі потрібно надати іншого змісту, зокрема:  – часта 
земельних угідь -го землекористувача у площі, що займає одна або кілька гідромеліоративних систем, 
що належать до однієї організаційно-економічної системи;  – кількість усіх землекористувачів, що 
мають у власності, чи користуванні меліоровані землі, які належать до однієї або кількох 
меліоративних систем, які є складовими однієї організаційно-економічної системи. Тоді критеріями, 
що визначатимуть потребу в застосуванні регулюючих впливів будуть:  

- при H<0,1 – ознак дискримінації у відносинах суб’єктів гідромеліоративного обслуговування не 
виникає; 

- при 0,1<H<0,18 – ознаки дискримінації присутні, існує потреба в застосуванні, насамперед, 
економічних важелів регулювання відносин, що стимулюють інтеграційні процеси суб’єктів 
сільськогосподарського виробництва;  

- при H >0,18 – імовірність дискримінації дрібних сільгоспвиробників у відносинах суб’єктів 
гідромеліоративного обслуговування висока, що потребує застосування інституційних обмежень 
стосовно суб’єктів, що мають великі частки. 

Поряд з цим даний інструмент є необхідним, але недостатнім інструментом для розроблення 
ефективних механізмів вирівнювання організаційно-економічних умов господарювання у межах однієї 
системи. Він дає лише інформацію про те, стосовно яких систем потрібно застосовувати важелі 
економічного стимулювання  та інституційних обмежень та дає змогу виокремити такі групи 
організаційно-економічних систем, стосовно яких можна застосувати однорідні важелі регулювання.  

Тобто застосування такого методичного інструментарію врегульовує поширені в сучасній 
науково-практичній сфері підходи щодо вибору форм інтеграції землекористувачів на меліорованих 
землях. Наприклад, створення кооперативних утворень та спілок, що передбачають спільне ведення 
сільськогосподарського виробництва з об’єднанням виробничих ресурсів та землі, як форм інтеграції 
землекористувачів, є доцільним у випадку, якщо не виникає дискримінаційних умов господарювання, 
тобто на меліоративних системах, де H<0,1. 

Якщо ж індекс знаходиться в межах 0,1<H<0,18, то найбільш раціональним підходом до 
організації землеробства на таких системах буде створення пайових форм інтеграції, що потребує 
відповідного державного стимулювання таких процесів. Адже в межах таких гідромеліоративних 
систем знаходяться землекористувачі з різними і достатньо великими частками у структурі 
меліорованих земель. Тому створення товариств, що засновуються на пайових засадах і максимально 
повно враховують економічні та адміністративні інтереси учасників, створить передумови для 
ефективного землеробства на території всієї меліоративної системи. Крім того, участь держави в 
інтеграційних процесах не повинна обмежуватися лише стимулами створення пайових форм інтеграції, 
а й має полягати у недопущенні дискримінації дрібних землекористувачів, що з різних причин не стали 
членами таких структур. 

 У випадку найбільшої концентрації державне регулювання повинно спрямовуватися на захист 
землекористувачів з дрібними частками шляхом застосування системи компенсаційних виплат у 
випадках порушення їх економічних інтересів та виникнення негативних екологічних наслідків на їх 
землях, а також інших інституційних обмежень стосовно організацій з великими частками. 

 Зазначимо, що наведений перелік форм інтеграції сільськогосподарських виробників на 
меліорованих землях є неповним і наведений тут лише для пояснення сутності методичного підходу.  

Конкретні інструменти державного регулювання вирівнювання конкурентних умов залежать від 
економічного потенціалу сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях, а також 
значущості соціальних та екологічних наслідків від його припинення у разі неможливості сформувати 
стійку систему господарювання, що базуватиметься на взаємовигідних економічних відносинах та 
необхідних для підтримання стійкості формальних і неформальних інституційних обмежень. 

Критерій визначення інструментів, їх обсягів чи способів застосування у механізмах державного 
регулювання сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях, можна оцінити за такими 
залежностями. 

Для зрошувальних систем потреба у застосуванні важелів державного регулювання виникає у 
випадку, коли виникає така нерівність: ∑(Цi ∙ Уi) − (Сс + ПВ)С < rmin ,                                                    (3.26) 
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де Ці – закупівельна ціна і –го виду сільськогосподарської культури; Уі – урожайність  і-го виду 
сільськогосподарської культури; Сс – фактична  собівартість вирощування сільськогосподарських 
культур; ПВ – плата за воду; С – повна собівартість вирощування сільськогосподарських культур на 
зрошуваних землях; rmin – мінімально прийнятний рівень рентабельності у сфері аграрного 
виробництва.  

Плата за воду відповідно до чинної системи нормативно-правового регулювання надання послуг 
у сфері зрошувального та осушувального землеробства складається з таких складових:  

- витрати на послуги з подачі води (без електроенергії (В1),  

- витрати на електроенергію (В2),  

- витрати на електроенергію на покриття дефіциту коштів із загального фонду держбюджету (В3) 

 ПВ = В1+В2+В3, (3.27) 

Фактична собівартість вирощування сільськогосподарських культур складається з таких 
елементів витрат:  

придбання посівного матеріалу (V1); 

придбання мінеральних та органічних добрив (V2); 

агротехнічні роботи (V3), 

захист рослин (V4),  

ремонт дощувальних машин і внутрішньогосподарської мережі (V5); 

оплата праці робітників, зайнятих на агротехнічних роботах та поливі (V6). 

 Сс = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6, (3.28) 

Для осушувальних систем потреба у застосуванні важелів державного регулювання виникає у 
випадку, коли виникає така нерівність:  ∑(Цi ∙ Уi) − (Сс + В)С < rmin  ,                                                       (3.29) 

де Ці – закупівельна ціна і-го виду сільськогосподарської культури; Уі – урожайність і-го виду 
сільськогосподарської культури; Сс – фактична  собівартість вирощування сільськогосподарських 

культур; В – витрати, пов’язані з обслуговування меліоративних систем.; С – повна собівартість 
вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях; rmin – мінімально прийнятний 
рівень рентабельності у сфері сільськогосподарського виробництва.  

У випадку припинення сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях можуть 
виникати негативні соціальні й екологічні наслідки. Головна екологічна проблема – це вторинне 
засолення ґрунтів, що виникає за надмірного зрошення і високого рівня ґрунтових вод. Крім того, 
дренажні води, що скидаються з полів, містять велику кількість мінеральних добрив і пестицидів, які 
забруднюють водойми.  

В результаті проведення осушувальних меліорацій земель в Україні виникли небезпечні 
екологічні зміни водного балансу території та порушення режиму підземних вод, небажані і зміни в 
гідроекологічному режимі з частими катастрофічними повенями, посилилися процеси деградації 
ґрунтів і зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь. 

Тому державним органам влади необхідно підтримувати землеробство на таких територіях з 
метою уникнення чи мінімізації таких наслідків. 

На основі наведеного розроблено модель механізму державного регулювання організаційно-

економічних відносин у сфері гідромеліорації на основі вирівнювання умов господарювання на 
меліорованих землях (рисунок 3.21). 

Для налагодження механізму взаємодії, необхідно створити систему стійких економічних 
відносин або застосування  жорстких інституційних обмежень. 

Механізм застосування концептуальної моделі державного регулювання системи гідромеліорації, 
спрямованого на підвищення ефективності використання меліорованих земель на основі вирівнювання 
умов господарювання, залежить від середніх значень ступеня нерівності умов господарювання на 
меліорованих землях в країні загалом та їх регіональної концентрації. Тобто якщо частка αHi→ 1, то це 
означає, що на всій території країни переважає якийсь один із видів розподілу, що потребує 
розроблення загальнодержавної концепції та у подальшому цільової програми регулювання 

відповідного типу відносин. 
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де Ці закупівельна ціна і го виду сільськогосподарської культури; Уі урожайність  і-го виду 
сільськогосподарської культури; Сс фактична  собівартість вирощування сільськогосподарських 
культур; ПВ плата за воду; С повна собівартість вирощування сільськогосподарських культур на 
зрошуваних землях; rmi мінімально прийнятний рівень рентабельності у сфері аграрного 
виробництва. 

Плата за воду відповідно до чинної системи нормативно-правового регулювання надання послуг 
у сфері зрошувального та осушувального землеробства складається з таких складових: 

- витрати на послуги з подачі води (без електроенергії (В )

- витрати на електроенергію (В )

- витрати на електроенергію на покриття дефіциту коштів із загального фонду держбюджету (В )

ПВ = В +В +В (3.27)

Фактична собівартість вирощування сільськогосподарських культур складається з таких 
елементів витрат: 

придбання посівного матеріалу (V );

придбання мінеральних та органічних добрив (V );

агротехнічні роботи (V ),

захист рослин (V )

ремонт дощувальних машин і внутрішньогосподарської мережі (V );

оплата праці робітників, зайнятих на агротехнічних роботах та поливі (V ).

Сс = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V (3.28)

Для осушувальних систем потреба у застосуванні важелів державного регулювання виникає у 
випадку, коли виникає така нерівність: ∑(Цi ∙ Уi) − (Сс + В)С < rmin  ,                                                       (3.29)
де Ці закупівельна ціна і-го виду сільськогосподарської культури; Уі урожайність і-го виду 
сільськогосподарської культури; Сс фактична  собівартість вирощування сільськогосподарських
культур; В витрати, пов’язані з обслуговування меліоративних систем.; С повна собівартість 
вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях; rmi мінімально прийнятний 
рівень рентабельності у сфері сільськогосподарського виробництва. 

У випадку припинення сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях можуть 
виникати негативні соціальні й екологічні наслідки. Головна екологічна проблема це вторинне 
засолення ґрунтів, що виникає за надмірного зрошення і високого рівня ґрунтових вод. Крім того, 
дренажні води, що скидаються з полів, містять велику кількість мінеральних добрив і пестицидів, які 
забруднюють водойми. 

В результаті проведення осушувальних меліорацій земель в Україні виникли небезпечні 
екологічні зміни водного балансу території та порушення режиму підземних вод, небажані і зміни в 
гідроекологічному режимі з частими катастрофічними повенями, посилилися процеси деградації 
ґрунтів і зменшення продуктивності сільськогосподарських угідь.

Тому державним органам влади необхідно підтримувати землеробство на таких територіях з 
метою уникнення чи мінімізації таких наслідків.

На основі наведеного розроблено модель механізму державного регулювання організаційно-

економічних відносин у сфері гідромеліорації на основі вирівнювання умов господарювання на 
меліорованих землях (рисунок 3.21).

Для налагодження механізму взаємодії, необхідно створити систему стійких економічних 
відносин або застосування  жорстких інституційних обмежень.

Механізм застосування концептуальної моделі державного регулювання системи гідромеліорації, 
спрямованого на підвищення ефективності використання меліорованих земель на основі вирівнювання 
умов господарювання, залежить від середніх значень ступеня нерівності умов господарювання на 
меліорованих землях в країні загалом та їх регіональної концентрації. Тобто якщо частка αHi→ 1, то це 
означає, що на всій території країни переважає якийсь один із видів розподілу, що потребує 
розроблення загальнодержавної концепції та у подальшому цільової програми регулювання
відповідного типу відносин.
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Рис. 3.21. Концептуальна модель механізму державного регулювання гідромеліорації на основі 
вирівнювання умов господарювання на меліорованих землях [розроблено автором] 

ri – економічний потенціал меліоративного землеробства; rmin –  мінімально прийнятний рівень рентабельності  
у сфері сільськогосподарського виробництва; Нj – критерій нерівності умов господарювання 

 

Якщо є αHi→ 0, то площа меліорованих земель, на яких склався відповідний тип розподілу, в 
країні є незначним, а тому у разі, якщо така частка є вагомою в адміністративно-територіальній 
одиниці певного рівня, то регулювання відносин має здійснюватися за допомогою інституційних та 
економічних важелів, закладених у регіональних програмах відповідного рівня. 

Структура нерівності умов господарювання визначається коефіцієнтами: 

𝛼𝛼𝐻𝐻1 = (∑ 𝑝𝑝𝐻𝐻1(𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ) /𝑃𝑃,                                                                  (3.30) 

де αH1 – частка меліорованих земель, на яких критерій нерівності умов господарювання становить 
Н1<0,1 в загальній площі земель меліоративного фонду в країні; 𝑝𝑝𝐻𝐻1(𝑗𝑗) – площа j-ї (j=1…n) 

меліоративної системи, на якій критерій нерівності умов господарювання становить менше 0,1; P – 

загальна площа земель гідромеліоративного фонду в країні; 

 𝛼𝛼𝐻𝐻2 = (∑ 𝑝𝑝𝐻𝐻2(𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ) /𝑃𝑃,                                                                  (3.31) 

+

Застосування інституційних 
обмежень до сільгоспвиробників, 

що домінують у структурі 
розподілу меліорованих земель

Оцінювання нерівності умов 
господарювання, 

<0,1

0,1< <0,18

Державне
стимулювання 
інтеграційних 
процесів на 

кооперативних 
засадах

Виникають
значні негативні

екологічні та 
соціальні 
наслідки

Державна підтримка 
землеробства на 

меліорованих землях з метою 
уникнення (мінімізації) 

негативних екологічних та 
соціальних наслідків

Припинння 
землеробства на 

меліорованих 
землях



Розподіл площ меліорованих земель у межах меліоративних систем ( .

Економічний потенціал меліоративного землеробства ( ).

Соціальний та екологічний стан на територіях гідромеліоративного 
землеробства.
Важелі державного регулювання.



+
+

Державна підтримака 
пайових форм інтеграції
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де αH2 – частка меліорованих земель, на яких критерій нерівності умов господарювання знаходиться в 
інтервалі 0,1<Н2<0,18 в загальній площі земель гідромеліоративного фонду в країні; pH2(j) – площа j-ї 
(j=1…n) меліоративної системи, на якій критерій нерівності умов господарювання знаходиться в 
інтервалі (0,1…0,18); P – загальна площа земель гідромеліоративного фонду в країні; 

𝛼𝛼𝐻𝐻3 = (∑ 𝑝𝑝𝐻𝐻3(𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ) /𝑃𝑃 ,                                                                (3.32) 

де αH3 – частка меліорованих земель, на яких критерій нерівності умов господарювання 
становить Н3>0,18 в загальній площі земель гідромеліоративного фонду в країні;  pH3(j) – площа j-ї 
(j=1…n) меліоративної системи, на якій критерій нерівності умов господарювання становить більше 
0,18; P – загальна площа земель гідромеліоративного фонду в країні. 

Системний моніторинг показників нерівності умов господарювання у межах країни загалом та в 
розрізі регіонів дає можливість оцінювати ефективність важелів і механізмів регулювання процесів 
інтеграції землекористувачів на меліорованих землях на відповідному рівні. Тобто показник темпу 
зміни середнього арифметичного показника нерівності умов господарювання (TH̅) стає критеріальним. 
Його можна визначити за формулою: TH̅ = Ht̅̅ ̅Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅   ,                                                                              (3.33) 

де Ht̅̅ ̅ , Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅ – середнє арифметичне значення показника нерівності умов господарювання в країні (у 
межах адміністративно-територіальної одиниці) відповідно у поточному і минулому періодах 
(наприклад, роках). Ці показники можна порахувати за формулами: 

Ht̅̅ ̅ = (∑ H(t)j ∗ p(t)jn
j=1 ) /𝑃𝑃(t),                                                             (3.34)  

Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅ = (∑ H(t−1)j ∗ p(t−1)jn
j=1 ) /𝑃𝑃(t−1),                                                     (3.35)  

деH(t)j̅̅ ̅̅ ̅̅  , H(t−1)j̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅– значення показників нерівності умов господарювання на j-й меліоративній системі 
відповідно у поточному і попередньому періодах; p(t)j, p(t−1)j – площа j-ї меліоративної системи 
відповідно у поточному і минулому періодах; 𝑃𝑃(t), 𝑃𝑃(t−1) – площа земель меліоративного фонду в країні 
(або в межах певного регіону) відповідно у поточному і минулому періодах. 

Потрібно зазначити, що темп зміни можна використовувати не лише для моніторингу 
результативності заходів, спрямованих на інтеграційні процеси, а й як плановий показник для 
наступних періодів.  

При цьому ідеальним теоретичним значенням показника, що задає цілі регулювання 
інтеграційних процесів та вирівнювання умов господарювання на меліорованих землях є 1. Це означає, 
що на усій території країни у межах територіальних меж кожної меліоративної системи знаходиться по 
одному землекористувачу (об’єднанню землекористувачів, що ведуть спільне сільськогосподарське 
виробництво або обслуговування гідромеліоративної мережі).  

Ефективність державного управління процесами інтеграції землекористувачів на меліорованих 
землях за період реалізації програми може бути оцінена за показником швидкості інтеграційних 
процесів за період Т за формулою: TH̅̅̅ ̅ = √TH(̅̅̅̅ 0) ∙ TH(̅̅̅̅ 1) ∙ TH̅(2) ∙ … ∙ TH̅(T)T   ,                                                  (3.36) 

де TH̅̅̅ ̅ – швидкість інтеграційних процесів у сфері гідромеліорації; TH̅ – темп зміни середнього 
геометричного показника нерівності умов господарювання; Ht̅̅ ̅, Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅  – середнє арифметичне значення 
показника нерівності умов господарювання в країні (у межах адміністративно-територіальної одиниці) 
відповідно у поточному і минулому періодах (наприклад, роках); H(t)j – значення показників нерівності 
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де αH2 частка меліорованих земель, на яких критерій нерівності умов господарювання знаходиться в 
інтервалі 0,1<Н <0,18 в загальній площі земель гідромеліоративного фонду в країні; pH2(j) площа j-ї 
(j=1…n) меліоративної системи, на якій критерій нерівності умов господарювання знаходиться в 
інтервалі (0,1…0,18); P загальна площа земель гідромеліоративного фонду в країні;

𝛼𝛼𝐻𝐻3 = (∑ 𝑝𝑝𝐻𝐻3(𝑗𝑗)𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ) /𝑃𝑃 ,                                                                (3.32)

де αH3 частка меліорованих земель, на яких критерій нерівності умов господарювання 
становить Н >0,18 в загальній площі земель гідромеліоративного фонду в країні;  pH3(j) площа j-ї 
(j=1…n) меліоративної системи, на якій критерій нерівності умов господарювання становить більше 
0,18; P загальна площа земель гідромеліоративного фонду в країні.

Системний моніторинг показників нерівності умов господарювання у межах країни загалом та в 
розрізі регіонів дає можливість оцінювати ефективність важелів і механізмів регулювання процесів 
інтеграції землекористувачів на меліорованих землях на відповідному рівні. Тобто показник темпу 
зміни середнього арифметичного показника нерівності умов господарювання (TH̅) стає критеріальним. 
Його можна визначити за формулою: TH̅ = Ht̅̅ ̅Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅   ,                                                                              (3.33)
де Ht̅̅ ̅ Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅ середнє арифметичне значення показника нерівності умов господарювання в країні (у 
межах адміністративно-територіальної одиниці) відповідно у поточному і минулому періодах 
(наприклад, роках). Ці показники можна порахувати за формулами:

Ht̅̅ ̅ = (∑ H(t)j ∗ p(t)jn
j=1 ) /𝑃𝑃(t),                                                             (3.34) 

Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅ = (∑ H(t−1)j ∗ p(t−1)jn
j=1 ) /𝑃𝑃(t−1),                                                     (3.35) 

деH(t)j̅̅ ̅̅ ̅̅ H(t−1)j̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ значення показників нерівності умов господарювання на j-й меліоративній системі 
відповідно у поточному і попередньому періодах; p(t)j, p(t−1)j площа j-ї меліоративної системи 
відповідно у поточному і минулому періодах; 𝑃𝑃(t), 𝑃𝑃(t−1) площа земель меліоративного фонду в країні 
(або в межах певного регіону) відповідно у поточному і минулому періодах.

Потрібно зазначити, що темп зміни можна використовувати не лише для моніторингу 
результативності заходів, спрямованих на інтеграційні процеси, а й як плановий показник для 
наступних періодів. 

При цьому ідеальним теоретичним значенням показника, що задає цілі регулювання 
інтеграційних процесів та вирівнювання умов господарювання на меліорованих землях є 1. Це означає, 
що на усій території країни у межах територіальних меж кожної меліоративної системи знаходиться по 
одному землекористувачу (об’єднанню землекористувачів, що ведуть спільне сільськогосподарське 
виробництво або обслуговування гідромеліоративної мережі). 

Ефективність державного управління процесами інтеграції землекористувачів на меліорованих 
землях за період реалізації програми може бути оцінена за показником швидкості інтеграційних 
процесів за період Т за формулою: TH̅̅̅ ̅ = √TH(̅̅̅̅ 0) ∙ TH(̅̅̅̅ 1) ∙ TH̅(2) ∙ … ∙ TH̅(T)T   ,                                                  (3.36)
де TH̅̅̅ ̅ швидкість інтеграційних процесів у сфері гідромеліорації; TH̅ темп зміни середнього 
геометричного показника нерівності умов господарювання; Ht̅̅ ̅, Ht−1̅̅ ̅̅ ̅̅ середнє арифметичне значення 
показника нерівності умов господарювання в країні (у межах адміністративно-територіальної одиниці) 
відповідно у поточному і минулому періодах (наприклад, роках); H(t)j значення показників нерівності 
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умов господарювання на j-й меліоративній системі у поточному періоді; p(t)j – площа j-ї меліоративної 
системи відповідно у поточному періоді. 

Механізми реформування системи гідромеліорації в частині стимулювання інтеграційних 
процесів будуть ефективними при TH̅̅̅ ̅ > 1. 

При розробленні державних, чи місцевих цільових програм розвитку землеробства на 
меліорованих землях ступінь інтеграції та розмір сільськогосподарських підприємств можна 
використовувати як цільові показники, значення яких можуть встановлюватися в кожному із регіонів 
окремо, в залежності від інституційного середовища та економічних умов діяльності суб’єктів 
гідромеліоративного обслуговування. 
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РОЗДІЛ 4.  
 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ 
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА  
 

4.1. Світовий та вітчизняний досвід  
басейнового управління водними ресурсами  

Надійним засобом формування механізму інноваційно-інвестиційного управління об’єктами 
водного господарства має служити узагальнення світового та вітчизняного досвіду управління водними 
ресурсами. 

Світовий досвід. Найбільшого розвитку інтегрована система управління з застосуванням 
басейнового принципу набула у Франції, де створена і функціонує високоефективна система 
управління водними ресурсами, яка визнана однією з кращих у світі. Сучасна водна політика Франції 
будується на таких принципах управління природною водою, завдяки яким екологічний стан річок 
держави істотно поліпшився: 

- децентралізація забезпечує управління не водою, як фізичним тілом, а водообмінною 
системою, за одиницю якої прийнято річковий басейн. Басейновий принцип управління базується на 
реально існуючій єдності поверхневих і підземних вод у межах єдиної водообмінної площі, за яким 
річка розглядається як складна, водночас фізична, хімічна, геологічна, біологічна і соціально-правова 
система, дозволяє найбільш повно вирішувати всі водні і пов'язані з ними екологічні проблеми; 

-  організація інститутів колективного управління водою, у завдання яких входить регулювання 
й усунення реально існуючих протиріч між користувачем і забруднювачем води, забезпечення 
раціонального водовідбору із конкретного водного джерела; 

-  збереження водного середовища як найголовнішого регулятора стану навколишнього 
середовища, забезпечення підвищення рівня життя населення і розвитку економіки; 

-  проведення безперервного моніторингу та досліджень стану водного середовища [17]. 

В межах кожного великого річкового басейну у Франції діють три установи: 
1. Басейновий парламент, в якому представлені суперечливі інтереси різних водокористувачів, 

включаючи громадськість, і який мусить приймати узгоджені рішення. По суті, це – басейновий 
регуляторний орган. 

2. Басейнова агенція, яка працює на основі принципу «Вода оплачує воду». До агенції надходять 
всі платежі за користування ВР у межах басейну, штрафи за забруднення тощо і вона саме з цих коштів 
фінансує всі роботи на покращення стану ВР відповідно до рішень басейнового парламенту. Це – 
втілення адміністративної гілки управління в межах басейну. 

3. Басейновий водний префект, який стежить, щоб фінансувались тільки ті рішення Басейнового 
парламенту, які відповідають національній водній політиці Франції, що формує парламент та 
проводить Міністерство охорони довкілля Франції, а також, щоб не було витрат, несхвалених 
Басейновим парламентом. Це – контрольно-наглядова гілка басейнового підходу [37]. 

Міжнародна співпраця в басейні річки Рейн. Тривале та успішне транскордонне 
співробітництво здійснюється в межах басейну річки Рейн, яка протікає через всю Європу. Виділяють 
три основних міжнародних організації з управління басейном Рейну. 

Перша з них – Центральна комісія з навігації на річці Рейн, яка була започаткована ще у 1815 
році. Основними завданнями Центральної комісії є забезпечення свободи судноплавства на Рейні і його 
притоках, а також збереження єдиного правового режиму, що регулює судноплавство по всій довжині 
річки. В комісію входять наступні країни: Нідерланди, Бельгія, Франція, Німеччина та Швейцарія. 
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Делегація кожної з країн складається із 4 представників і двох їх заступників. Усі рішення комісії 
виносяться одноголосно, тобто кожен представник має право вето. Країни-учасники управляють 
комісією по черзі, змінюючись кожні два роки. На загальних зборах учасників, які скликаються двічі на 
рік: восени та навесні, головує президент комісії. Крім цього, проводяться близько 50 робочих 
зустрічей підрозділами комісії з економічних, законодавчих та технічних питань. Бюджет організації 
становить 1,6 млн євро та утворюється рівними внесками країн-учасниць. 

Друга – Міжнародна комісія з гідрології Рейнського басейну (КГР) забезпечує співпрацю 
наукових організацій кожної із країн-учасниць з розробки спільних гідрологічних заходів зі сталого 
розвитку басейну річки. До складу КГР входять наступні країни: Швейцарія, Австрія, Люксембург, 
Франція, Німеччина та Нідерланди. Комісія забезпечує обмін інформацією з гідрології Рейну та 
вирішення транскордонних проблем. Оскільки до КГР входять прибережні країни Рейну, це дозволяє 
утворити цілісну базу даних не лише про саму річку, але і про її басейн також. Очолюється комісія 
президентом, а роботу самої комісії забезпечує секретаріат. До складу комісії входять представники 
усіх країн, що дозволяє враховувати інтереси громадського та приватного секторів. Реалізацією 
проектів КГР займаються кореспонденти та робочі групи [39]. 

Третя організація – Міжнародна комісія з охорони Рейну (МКОР). Її у 1950 році утворили 
Німеччина, Франція, Люксембург, Швейцарія та Нідерланди. МКОР співпрацює із Центральною 
комісією з навігації по Рейну та іншими міжнародними комісіями щодо захисту Боденського озера та 
транскордонних приток Мозеля і Саару від забруднення. Місією МКОР є проведення досліджень типів, 
джерел та ступеня забруднення, винесення пропозицій щодо його зменшення та підготовка угод між 
країнами-учасниками. МКОР є лише дорадчим органом при Європейському парламенті і 
безпосередньо не впроваджує жодних заходів. Кожні два роки проводиться конференція міністрів для 
оцінювання зробленого та планування подальшої діяльності комісії. Власне МКОР складається із 
представників вищої влади кожної з країн, які скликаються щороку на Пленарну Асамблею для 
прийняття рішень. Поточне планування та коригування діяльності проводиться на координаційних 
зустрічах, які проводяться 4 рази на рік. У структурі  комісії є три робочі групи з питань якості води, 
екології та скидів, окрім них, працює 1…2 проектні групи, діяльність яких обмежена конкретним 
проектом (наприклад розробка нової конвенції). Групи формуються з урядових експертів країн-

учасниць МКОР [6]. 
Камбоджійське Водне Партнерство. Прикладом успішного ІУВР може служити його 

застосування в Камбоджі, де, за підтримки Глобального Водного Партнерства, було створене 
Камбоджійське Водне Партнерство. Це – мережа, яка об’єднує державні структури, соціальні установи, 
науковців, громадські організації та бізнес, задіяних у водокористуванні.  

Камбоджійський проект передбачає басейнове управління чотирма річками, які беруть свій 
початок на території однієї з провінцій країни та впадають в одну з найбільших річок світу – Меконг. 
Впровадження даного проекту розпочинається з вирішення наступних завдань [40]: 

- розробка і прийняття, спільно з місцевими органами виконавчої влади, відповідних механізмів 
управління конкретним водним басейном;  

- підвищення інформованості місцевих органів виконавчої влади, громади, фермерів та 
громадських організацій  про переваги басейнового підходу і вигоди від міжвідомчого співробітництва; 

- оцінювання ресурсів та аналіз сценаріїв середньо- і довгострокових планів інтегрованого 
управління чотирма річками; обговорення цих планів з виконавчими органами, відповідальними за 
басейнове управління; 

- керівництво розвитком та інвестиціями у сферу водного господарства. 
Однією зі складових успішної реалізації проекту є якісна інформаційна підтримка управлінських 

рішень у сфері водних ресурсів, яка базувалась на таких складових:  
- облік та інвентаризація водних ресурсів; 
- дані про поточне водокористування (водозабір, скиди стічних вод); 
- аналіз планів водокористування в інших галузях економіки, поданих в центральний орган 

виконавчої влади з питань водних ресурсів усіма зацікавленими суб’єктами управління [4].  

В даному регіоні, де реалізується пілотний проект басейнового управління існують специфічні 
проблем, шляхи вирішення яких приведені у таблиці (табл. 4.1). 
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становить 1,6 млн євро та утворюється рівними внесками країн-учасниць.
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усіх країн, що дозволяє враховувати інтереси громадського та приватного секторів. Реалізацією 
проектів КГР займаються кореспонденти та робочі групи [39].

Третя організація Міжнародна комісія з охорони Рейну (МКОР). Її у 1950 році утворили 
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комісією з навігації по Рейну та іншими міжнародними комісіями щодо захисту Боденського озера та 
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оцінювання зробленого та планування подальшої діяльності комісії. Власне МКОР складається із 
представників вищої влади кожної з країн, які скликаються щороку на Пленарну Асамблею для 
прийняття рішень. Поточне планування та коригування діяльності проводиться на координаційних 
зустрічах, які проводяться 4 рази на рік. У структурі  комісії є три робочі групи з питань якості води, 
екології та скидів, окрім них, працює 1…2 проектні групи, діяльність яких обмежена конкретним 
проектом (наприклад розробка нової конвенції). Групи формуються з урядових експертів країн-

учасниць МКОР [6].
Камбоджійське Водне Партнерство. Прикладом успішного ІУВР може служити його 

застосування в Камбоджі, де, за підтримки Глобального Водного Партнерства, було створене 
Камбоджійське Водне Партнерство. Це мережа, яка об’єднує державні структури, соціальні установи, 
науковців, громадські організації та бізнес, задіяних у водокористуванні. 

Камбоджійський проект передбачає басейнове управління чотирма річками, які беруть свій 
початок на території однієї з провінцій країни та впадають в одну з найбільших річок світу Меконг. 
Впровадження даного проекту розпочинається з вирішення наступних завдань [40]:

- розробка і прийняття, спільно з місцевими органами виконавчої влади, відповідних механізмів 
управління конкретним водним басейном; 

- підвищення інформованості місцевих органів виконавчої влади, громади, фермерів та 
громадських організацій  про переваги басейнового підходу і вигоди від міжвідомчого співробітництва;

- оцінювання ресурсів та аналіз сценаріїв середньо- і довгострокових планів інтегрованого 
управління чотирма річками; обговорення цих планів з виконавчими органами, відповідальними за 
басейнове управління;

- керівництво розвитком та інвестиціями у сферу водного господарства.
Однією зі складових успішної реалізації проекту є якісна інформаційна підтримка управлінських 

рішень у сфері водних ресурсів, яка базувалась на таких складових: 
- облік та інвентаризація водних ресурсів;
- дані про поточне водокористування (водозабір, скиди стічних вод);
- аналіз планів водокористування в інших галузях економіки, поданих в центральний орган 

виконавчої влади з питань водних ресурсів усіма зацікавленими суб’єктами управління [ ]

В даному регіоні, де реалізується пілотний проект басейнового управління існують специфічні 
проблем, шляхи вирішення яких приведені у таблиці (табл. )
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Таблиця 4.1 
Проблеми реалізації Камбоджійського проекту управління водними ресурсами [4] 
Проблема Шляхи вирішення 

1. На місцевому рівні 
водокористування не 
завжди здійснюється згідно 
сталого підходу 

- провести спільне дослідження з метою забезпечення розуміння громадянами 
та органами управління сталого підходу до водокористування; 

- проаналізувати результати дослідження за допомогою засобів сталого 
підходу; 

-  розробити план дій для сприяння розумінню і впровадженню кращих 
корисних реалізацій екологічного водокористування. 

2. Недостатньо 
розвивається орієнтація 
управління водними 
ресурсами на потреби 
територіальної громади 

- вивчити міжнародний та національний досвід з даного питання; 
- запроваджувати заходи водозбереження; 
- навчати водокористувачів основам управління водними ресурсами; 
- гарантувати захист не лише самих джерел водопостачання, але і території їх 

водозбору.  
3. Управління не відповідає 
інтегрованому управлінню 
водними ресурсами 

- виразити у документах національний та міжнародний досвід з інтегрованого 
управління на місцевому рівні; 

- забезпечити наявність відповідної інформації в інформаційних базах та 
бібліотеках; 

- розвивати пов’язані принципи і концепції управління; 
- створити тематичну мережу з питань місцевого водного управління та 

сталих засобів до існування. 
4. Нестача людських 
ресурсів в територіальних 
громадах 

- визначити вид і чисельність потрібного персоналу; 
- розробити та запровадити систему стимулів для найму 

висококваліфікованих і мотивованих фахівців; 
-  знайти, найняти та навчити необхідних працівників; 
- оцінити вплив навчання на здатність територіальних громад управляти 

водним ресурсами на місцевому рівні. 
5. Нечіткий розподіл 
повноважень та 
відповідальності між 
різними міністерствами 

- дослідити чинне законодавство і політику – знайти суперечності та 
невраховані проблеми; 

- створити ефективний механізм координації; 
- провести тренінги та семінари для персоналу задіяних міністерств; 
- переглянути законодавство та стратегії, які забезпечити б їх сумісність та 

чіткий розподіл повноважень. 
6. Недостатній моніторинг і 
контроль якості води 

- дослідити чинне законодавство; 
- Розробити інструкції щодо управління тими басейнами та підбасейнами, для 

яких вони ще не розроблені; 
- підготувати фахівців для моніторингу якості води та гарантувати наявність 

достатньої мотивації для їх роботи. 
7. Жорстка конкуренція за 
водні ресурси 

- популяризувати водозбереження; 
- накопичувати статистичну й іншу важливу інформацію про водні ресурси; 
- оцінити наявність водних ресурсів  відповідно до майбутнього попиту; 
- здійснювати моніторинг використання водних ресурсів; 
- розподіляти водні ресурси на засадах сталості та справедливості. 

8. Недостатнє фінансування - підвищувати інформованість політиків та державних службовців про 
важливість водних ресурсів; 

- поширювати інформацію та проводити рекламні кампанії. 
9. Зростає ризик 
забруднення під час посух і 
повеней 

- просувати засоби індивідуальної фільтрації, очищення та знезараження 
води; 

- споруджувати водопостачальні об’єкти так, щоб вода не забруднювалась у 
періоди посух і повеней; 

- будувати відстійники та очисні споруди таким чином, щоб забруднення з 
них не потрапляло у водні об’єкти під час повеней. 

 

Слід зазначити, що важливе місце в процесі інтегрованого управління водними ресурсами в 
Камбоджі займає повна узгодженість між національним, регіональним та локальним рівнями 
планування. Така гармонія досягається з плином часу, але саме вона має стати пріоритетом управління. 
Як відомо, місцевий розвиток страждає від розпорошення зусиль та обмежених фінансових ресурсів. 
Через це, узагальнені плани часто фрагментуються і зводяться до виконання завдань відокремлено, без 
бачення цілісної картини. Така ситуація суттєво позначається на реалізації довгострокових планів. 
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В проекті були відпрацьовані механізми тісної міжвідомчої взаємодії з питань управління 
водними ресурсами. Важлива роль, також, відводиться територіальним громадам, де вода 
безпосередньо забирається з водних об’єктів. Досягнення компромісу меж урахування інтересів 
декількох територіальних громад-водокористувачів і є кінцевою метою інтегрованого управління [4]. 

Захист від забруднення нижньої частини  річки Св. Іоанна у США. Застосування басейнового 
принципу управління у США також передбачає максимальну кооперацію між усіма залученими 
інституціями. Так, у штаті Флорида управлінням ВР займається Департамент охорони навколишнього 
природного середовища (ОНПС). Програмні документи щодо управління басейнами носять назву «План 
дій басейнового управління». Для прикладу розглянемо «План дій басейнового управління притоками 
річки Св. Іоанна в його нижній частині» (далі – План дій). Сама по собі річка Св. Іоанна більш, ніж удвічі 
менша, ніж Дніпро, за стоком та довжиною. Має надзвичайно розгалужену мережу приток та озер.  

Проблемою  пониззя річки є надмірне забруднення через скиди побутових стоків міста Джексонвіль. 
Більшість приток, які впадають у річку у цій частині, також протікають через урбанізовані території. 
Притоки придатні для рекреаційного використання та потреб рибництва, але через високу концентрацію 
кишкової палички не використовуються для цих цілей.  

Департаментом ОНПС Флориди було оцінено стан та використання усіх річок регіону. На основі 
цього було визначено чи відповідає існуюче використання річки їх призначенню і потенційним 
можливостями. Стосовно тих річок, використання яких не відповідає їх потенціалу, були прийняті цілі 
щодо приведення водних об’єктів у прийнятний для відповідного використання стан. Відповідно до 
цього, у Плані дій виділено окремий розділ кожній притоці річки. Він містить вичерпні рекомендації 
стосовно приведення приток до прийнятного для рекреаційного використання стану [40]. 

За логічною структурою План дій ділиться на три частини: вступна, аналіз проблем та шляхи їх 
вирішення. У вступній частині наведені загальні визначення термінів та понять, які застосовуються, 
для забезпечення єдиного розуміння термінів усіма залученими особами. Також у Плані дій оцінені 
можливості зростання забруднення від чинників, які можуть виникнути в майбутньому. Реалізація 
Плану дій триватиме доти, доки не буде досягнуто цілей, прийнятих Департаментом ОНПС. У Плані 
дій також детально виписані механізми оцінювання ефективності впроваджуваних заходів. 

Переваги використання саме такого Плану дій наступні: 
- підвищення взаємодії між державними та місцевими органами влади, а також 

внутрішньоструктурної взаємодії в самих органах влади з питань вирішення проблем водовідновлення; 
- забезпечення додаткових фінансових ресурсів для реалізації Плану дій; 
- покращення взаємозв’язку і співпраці між державними і місцевими агенціями, відповідальними за 

проблеми відновлення ОНПС; 
- визначення найкращих проектів за участі усіх зацікавлених осіб та визначення їх пріоритетності. 

Розробку Плану дій очолювала робоча група з 9 осіб, які представляли дев’ять різних 
зацікавлених організацій. П’ятеро осіб представляли п’ять міст, які знаходяться на території дії Плану. 
Також був представлений Департамент транспорту Флориди, комунальна енергетична корпорація 
Джексонвіля, порт, розташований у гирлі річки, та захисники довкілля [40]. 

Інтегроване управління водними ресурсами в Ферганській долині. Звернемо також увагу і на 
країни пострадянського простору. Висока результативність впровадження ІУВР була 
продемонстрована у проекті «Інтегроване управління водними ресурсами в Ферганській долині» 
(ІУВР-Фергана). Проект реалізується з 2001 року і зараз проходить п’ята, проміжна фаза проекту. 
Головною річкою долини є Сирдар’я, яка постачає водні ресурси для сільського господарства 
Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану.  

В умовах реорганізації зрошуваного землеробства Центральноазіатського Регіону великі 
державні господарства розпались на безліч дрібних господарств індивідуальних власників. Це призвело 
до ускладнення управління зрошувальною мережею. В посушливих умовах азіатського клімату 
наявність зрошення є передумовою наявності сільського господарства взагалі. Маловодні періоди 
поглиблюються штучними дефіцитами, викликаними неузгодженістю вимог сільгоспкультур на 
зрошення і режимів роботи зрошувальної мережі. 

Під час переведення внутрішньогосподарської зрошувальної мережі великих господарств у 
міжгосподарську виникла необхідність створення проміжної ланки управління – асоціацій 
водокористувачів (АВК). Вони виступили посередниками, що представляють інтереси низових 
водокористувачів у державних органах водного господарства. В користування асоціаціям були 
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щодо приведення водних об’єктів у прийнятний для відповідного використання стан. Відповідно до 
цього, у Плані дій виділено окремий розділ кожній притоці річки. Він містить вичерпні рекомендації 
стосовно приведення приток до прийнятного для рекреаційного використання стану [40].

За логічною структурою План дій ділиться на три частини: вступна, аналіз проблем та шляхи їх 
вирішення. У вступній частині наведені загальні визначення термінів та понять, які застосовуються, 
для забезпечення єдиного розуміння термінів усіма залученими особами. Також у Плані дій оцінені 
можливості зростання забруднення від чинників, які можуть виникнути в майбутньому. Реалізація 
Плану дій триватиме доти, доки не буде досягнуто цілей, прийнятих Департаментом ОНПС. У Плані 
дій також детально виписані механізми оцінювання ефективності впроваджуваних заходів.

Переваги використання саме такого Плану дій наступні:
- підвищення взаємодії між державними та місцевими органами влади, а також 

внутрішньоструктурної взаємодії в самих органах влади з питань вирішення проблем водовідновлення;
- забезпечення додаткових фінансових ресурсів для реалізації Плану дій;
- покращення взаємозв’язку і співпраці між державними і місцевими агенціями, відповідальними за 

проблеми відновлення ОНПС;
- визначення найкращих проектів за участі усіх зацікавлених осіб та визначення їх пріоритетності.

Розробку Плану дій очолювала робоча група з 9 осіб, які представляли дев’ять різних 
зацікавлених організацій. П’ятеро осіб представляли п’ять міст, які знаходяться на території дії Плану. 
Також був представлений Департамент транспорту Флориди, комунальна енергетична корпорація 
Джексонвіля, порт, розташований у гирлі річки, та захисники довкілля [40].

Інтегроване управління водними ресурсами в Ферганській долині. Звернемо також увагу і на 
країни пострадянського простору. Висока результативність впровадження ІУВР була 
продемонстрована у проекті «Інтегроване управління водними ресурсами в Ферганській долині» 
(ІУВР-Фергана). Проект реалізується з 2001 року і зараз проходить п’ята, проміжна фаза проекту. 
Головною річкою долини є Сирдар’я, яка постачає водні ресурси для сільського господарства 
Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану. 

В умовах реорганізації зрошуваного землеробства Центральноазіатського Регіону великі 
державні господарства розпались на безліч дрібних господарств індивідуальних власників. Це призвело 
до ускладнення управління зрошувальною мережею. В посушливих умовах азіатського клімату 
наявність зрошення є передумовою наявності сільського господарства взагалі. Маловодні періоди 
поглиблюються штучними дефіцитами, викликаними неузгодженістю вимог сільгоспкультур на 
зрошення і режимів роботи зрошувальної мережі.

Під час переведення внутрішньогосподарської зрошувальної мережі великих господарств у 
міжгосподарську виникла необхідність створення проміжної ланки управління асоціацій 
водокористувачів (АВК). Вони виступили посередниками, що представляють інтереси низових 
водокористувачів у державних органах водного господарства. В користування асоціаціям були 
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передані зрошувальні системи на ділянці від водозабору з центральної зрошувальної мережі до 
фермерів-споживачів.  

Управління проектом здійснює Науково-інформаційний Центр міжнародної (Таджикистан, 
Узбекистан, Киргизстан) координаційної водогосподарської комісії та Міжнародний інститут 
управління ВР. Партнери проекту є на всіх рівнях державної влади згаданих країн: від міністерств до 
органів самоврядування у кишлаках. Об’єктами проекту є вдосконалення та пошук нових методів 
управління на теренах трьох магістральних каналів – по одному з представлених країн: в Киргизстані – 
міжрайонний Араван-Акбурінський канал; у Таджикистані – міжрайонний Ходжа-Бакірганський; в 
Узбекистані – міждержавний, міжобласний та міжрайонний Південно-Ферганський канал. 

За час реалізації проекту було розроблено та реалізовано багато успішних управлінських рішень. 
На основі здобутого досвіду були визначені передумови, які забезпечили успішну реалізацію ІУВР в 
рамках цього проекту [36]:  

- основні принципи ІУВР були чітко сформульовані і сприйняті залученими сторонами; 
- розбиття ІУВР на компоненти: ІУВР = процес управління водою + система керівництва + 

управлінські інструменти; 
- система управління покриває всі вертикальні рівні водогосподарської ієрархії і створює платформу 

для горизонтальної (міжсекторної) координації; 
- проект «ІУВР-Фергана» розставив пріоритети юридичних і правових аспектів для практичної 

реалізації принципу інтегрованого управління; 
- соціальна мобілізація – це принциповий інструмент для створення середовища реалізації ІУВР; 
- орієнтація на чіткі індикатори.  

Асоціації водокористувачів створені на добровільних засадах і на принципах самоврядування 
організацій, які об'єднують господарюючих суб'єктів зі статусом юридичної особи, до складу якої 
входять окремі господарства, організації і підприємства-водокористувачі, які отримують воду з одного 
спільного для них джерела водопостачання. 

Вітчизняний досвід. Територія України поділяється на водогосподарські комплекси в межах 
основних басейнів річок Вісли  (включаючи Західний Біг), Дунаю (включаючи Тису), Дністра, 
Південного Бугу, Дніпра (включаючи Прип’ять і Десну), Причорномор’я, Сіверського Дінця і 
Приазов’я. Узагальнення досвіду  підходу до формування процесів управління об’єктами водного 
господарства в нашій країні дозволяє виділити визначальні принципи розвитку басейнової системи 
управління (БСУ), а саме: 

- пріоритетність екологічної безпеки  водокористування і водоспоживання або пріоритетність 
екологічних політик суб’єктів басейнового водокористування як найвищих галузевих, корпоративних, 
місцевих пріоритетів і вирішального фактору екологічного  оздоровлення басейну річки, поліпшення 
якості питної води та сталого розвитку; 

- басейнова узгодженість екологічних політик суб’єктів БСУ і збалансованість їх політик водо 
господарювання й водогосподарської діяльності; 

- самодостатність і самоокупність басейнової системи водокористування, охорони вод і відтворення 
водних ресурсів; 

- еколого-економічна цілісність системи водокористування, охорони вод та відтворення водних 
ресурсів; 

- забезпечення взаємодії суб’єктів БСУ на основі програмно-цільового методу управління, 
комплексного системного підходу і наявності Головного басейнового еколого-економічного 
координатора (Басейнової Ради); 

- стандартизація процедур басейнового управління та забезпечення відповідальності всіх рівнів 
управління за екологічний  стан об’єктів водного господарства; 

- гнучкість організаційно-правових структур і механізмів БСУ, здатних адекватно адаптуватися до 
змін умов розвитку (політичних, економічних, законодавчих, результативних та інших); 

- ефективність застосування інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами водного 
господарства; 

- дієздатність механізму стимулювання ефективності БСУ і раціонального водокористування та 
відтворення водних ресурсів; 

- наукова обґрунтованість управлінських рішень і освітянська підготовленість до їх здійснення; 
- комплексність бази статистичних даних і ефективність зворотного зв’язку геоінформаційних 

систем. 
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Слід зазначити, що узгоджена екологічна політика суб’єктів управління ВГС нашої країни 
базується на вимогах Водної Рамкової Директиви [9]: 

- комплексну оцінку впливу на водні ресурси з боку всіх елементів соціально-еколого-

економічної системи басейну; 
- сполучення адміністративно-територіальних господарчих інтересів, інтересів різних категорій 

водокористувачів з вимогами збереження водних ресурсів усього басейну; 
- визначення припустимого антропогенного навантаження на басейн і розробку комплексних 

цільових програм поетапного досягнення самовідтворюючого водокористування; 
- визначення людини центральним елементом екосистеми басейну [9]. 
До впровадження в Україні басейнового управління об’єктами водного господарства інформацію 

щодо забруднювачів водних ресурсів збирали та узагальнювали  різні організації, і, відповідно, вони 
зберігались в різних місцях. Це суттєво ускладнювало проведення комплексного аналізу забруднень та 
ускладнювало  оцінку екологічної ситуації, а також прогнозування стану водних ресурсів.  

Так, наприклад, дані скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та дані моніторингу 
виконуються Держекоінспекціями, водогосподарськими організаціями Державного агенства водних 
ресурсів України (Держводагенство), обласними санітарно-епідеміологічними службами Міністерства 
охорони здоров’я України, Держгідрометслужбою. Для оптимальної оцінки забруднення повинен 
існувати спільний аналіз різнорідних даних, щодо забруднення водних ресурсів. 

В умовах неоднозначності екологічних результатів функціонування водогосподарського 
комплексу, просторовою обмеженістю територіальних водних ресурсів, варіантністю напрямків і 
способів її водокористування в Україні отримало об’єктивний розвиток застосування моніторингу 
водних об’єктів. 

Взагалі, моніторинг  поверхневих вод – це система послідовних періодичних спостережень, 
збору та обробки інформації про стан водних об'єктів, прогнозування можливих змін якості води та 
розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо покращення 
стану відкритих водних об'єктів.   

Основними завданнями моніторингу поверхневих вод є спостереження, оцінювання та 
прогнозування змін якості води у відкритих водних об'єктах. Моніторинг є необхідною складовою 
частиною державної системи управління навколишнім середовищем. 

Система моніторингу поверхневих вод є інформаційно-аналітичною, а тому основною метою 
налагодження системи спостережень за рівнем забруднення водних об'єктів є одержання достовірної 
інформації про природну якість води та аналіз змін якості води під дією антропогенних факторів. Вона 
вирішує такі завдання:  

- забезпечує спостереження за рівнем забруднення водного середовища за хімічними, фізичними та 
гідробіологічними показниками;  

- вивчає динаміку забруднюючих речовин і виявляє умови, при яких проходять різні коливання 
рівнів забруднень;  

- вивчає закономірності процесів самоочищення та самовідновлення, а також накопичення 
забруднюючих речовин у донних відкладеннях;  

- вивчає закономірності виносу речовин через гирлові створи річок у водойми. 
До об'єктів державного моніторингу природних вод України відносять: 

- поверхневі води, до яких належать як природні водойми та водотоки, так і штучні водойми; 
- підземні води і джерела; 
- морські води та територіальне море; 
- джерела забруднення вод, включаючи зворотні води, аварійні скиди рідких продуктів і відходів, 

втрати продуктів і матеріалів при видобутку корисних копалин в межах акваторій поверхневих і 
морських вод; 

- води поверхневого стоку з сільськогосподарських угідь; 
- фільтрацію забруднювальних речовин з технологічних водойм і сховищ; 
- масовий розвиток синьо-зелених водоростей; 
- надходження забруднювальних речовин з донних відкладень (повторне забруднення) та ін. 

На сьогодні моніторинг стану вод суші та вмісту забруднювальних речовин у водних об'єктах 
здійснюють 6 суб'єктів моніторингу: МНС (Державна гідрометеорологічна служба), Мінприроди 
(Державна екологічна інспекція, Державна геологічна служба), МОЗ (санітарно-епідеміологічна служба), 
Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводагенство України та їх органи на місцях.  Результати 
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Слід зазначити, що узгоджена екологічна політика суб’єктів управління ВГС нашої країни 
базується на вимогах Водної Рамкової Директиви [9]:

- комплексну оцінку впливу на водні ресурси з боку всіх елементів соціально-еколого-

економічної системи басейну;
- сполучення адміністративно-територіальних господарчих інтересів, інтересів різних категорій 

водокористувачів з вимогами збереження водних ресурсів усього басейну;
- визначення припустимого антропогенного навантаження на басейн і розробку комплексних 

цільових програм поетапного досягнення самовідтворюючого водокористування;
- визначення людини центральним елементом екосистеми басейну [9].
До впровадження в Україні басейнового управління об’єктами водного господарства інформацію 

щодо забруднювачів водних ресурсів збирали та узагальнювали  різні організації, і, відповідно, вони 
зберігались в різних місцях. Це суттєво ускладнювало проведення комплексного аналізу забруднень та 
ускладнювало  оцінку екологічної ситуації, а також прогнозування стану водних ресурсів. 

Так, наприклад, дані скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти та дані моніторингу 
виконуються Держекоінспекціями, водогосподарськими організаціями Державного агенства водних 
ресурсів України (Держводагенство), обласними санітарно-епідеміологічними службами Міністерства 
охорони здоров’я України, Держгідрометслужбою. Для оптимальної оцінки забруднення повинен 
існувати спільний аналіз різнорідних даних, щодо забруднення водних ресурсів.

В умовах неоднозначності екологічних результатів функціонування водогосподарського 
комплексу, просторовою обмеженістю територіальних водних ресурсів, варіантністю напрямків і 
способів її водокористування в Україні отримало об’єктивний розвиток застосування моніторингу 
водних об’єктів.

Взагалі, моніторинг  поверхневих вод це система послідовних періодичних спостережень, 
збору та обробки інформації про стан водних об'єктів, прогнозування можливих змін якості води та 
розробка науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо покращення 
стану відкритих водних об'єктів.

Основними завданнями моніторингу поверхневих вод є спостереження, оцінювання та 
прогнозування змін якості води у відкритих водних об'єктах. Моніторинг є необхідною складовою 
частиною державної системи управління навколишнім середовищем.

Система моніторингу поверхневих вод є інформаційно-аналітичною, а тому основною метою 
налагодження системи спостережень за рівнем забруднення водних об'єктів є одержання достовірної 
інформації про природну якість води та аналіз змін якості води під дією антропогенних факторів. Вона 
вирішує такі завдання: 

- забезпечує спостереження за рівнем забруднення водного середовища за хімічними, фізичними та 
гідробіологічними показниками; 

- вивчає динаміку забруднюючих речовин і виявляє умови, при яких проходять різні коливання 
рівнів забруднень; 

- вивчає закономірності процесів самоочищення та самовідновлення, а також накопичення 
забруднюючих речовин у донних відкладеннях; 

- вивчає закономірності виносу речовин через гирлові створи річок у водойми.
До об'єктів державного моніторингу природних вод України відносять:

- поверхневі води, до яких належать як природні водойми та водотоки, так і штучні водойми;
- підземні води і джерела;
- морські води та територіальне море;
- джерела забруднення вод, включаючи зворотні води, аварійні скиди рідких продуктів і відходів, 

втрати продуктів і матеріалів при видобутку корисних копалин в межах акваторій поверхневих і 
морських вод;

- води поверхневого стоку з сільськогосподарських угідь;
- фільтрацію забруднювальних речовин з технологічних водойм і сховищ;
- масовий розвиток синьо-зелених водоростей;
- надходження забруднювальних речовин з донних відкладень (повторне забруднення) та ін.

На сьогодні моніторинг стану вод суші та вмісту забруднювальних речовин у водних об'єктах 
здійснюють 6 суб'єктів моніторингу: МНС (Державна гідрометеорологічна служба), Мінприроди 
(Державна екологічна інспекція, Державна геологічна служба), МОЗ (санітарно-епідеміологічна служба), 
Мінагрополітики, Мінжитлокомунгосп, Держводагенство України та їх органи на місцях. Результати 
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екологічного моніторингу поверхневих вод Сівверсько-Донецького управління водних ресурсів подані у 
подальшому викладенні матеріалів монографії. 

На сьогодні до позитивного досвіду басейнового управління в нашій країні слід віднести саме 
організацію та введення екологічного моніторингу поверхневих  вод, яке проводиться в рамках 
міжнародних угод. У Водній рамковій директиві 2000/06/ЕС (ВРД) організації моніторингу вод 
присвячено статтю 8 «Моніторинг стану поверхневих вод; стану підземних вод та охоронних зон». 
Вона передбачає, що для поверхневих вод програми дослідження повинні охоплювати: об'єм і рівень 
або витрату потоку та екологічний і хімічний: стан, а також екологічний потенціал водних об'єктів. Для 
підземних вод такі програми повинні охоплювати  моніторинг хімічного та кількісного стану (ВРД, 
додаток V). 

В ній вказано які саме показники або групи показників якості води слід вимірювати для кожного 
виду водних об'єктів (окремо для поверхневих та підземних вод), дана характеристика критеріїв 
визначення екологічного стану вод за фізико-хімічними, гідробіологічними та гідроморфологічними 
показниками, причому особлива увага приділена саме гідробіологічним показникам якості води. 

Директива містить комплекс вимог щодо вибору частоти спостережень, щодо методик виконання 
вимірювань показників (фізико-хімічних та гідробіологічних), щодо забезпечення можливості 
коректного порівняння результатів спостережень різних країн щодо подання результатів моніторингу 
та їх інтерпретації: визначення екологічного і хімічного стану та екологічного потенціалу водних 
об'єктів. Окремо подано індикативний перелік як основних речовин-забрудників (ВРД, додаток VIII), 
так і пріоритетних речовин (ВРД, додаток X). 

ВРД вимагає для кожного басейну річки створити програму контрольного моніторингу 
(переважно для оцінювання довгострокових змін у водних об’єктах у непорушених умовах та змін, які 
виникають через широко розповсюджену антропогенну діяльність) і програму робочого моніторингу 
(переважно для об'єктів, що зазнають антропогенного тиску, але для яких є ризик щодо виконання для 
них екологічних цілей, які ставляться у ВРД). У деяких випадках створюються програми 
дослідницького моніторингу (для об'єктів, де причина будь-яких перевищень невідома; для з'ясування 
розмірів та впливу аварійного забруднення; для об'єктів, для яких контрольний моніторинг показує, що 

екологічні цілі навряд чи будуть досягнуті, з метою виявлення причин такої ситуації). 
Важливою особливістю ВРД є використання референційних умов водних об'єктів. Усі поверхневі 

водні об'єкти розбиваються на типи за рядом критеріїв. Для кожного типу встановлюються типоспецифічні 
референційні (початкові) гідроморфологічні, гідробіологічні та фізико-хімічні умови, які репрезентують 
величини відповідних гідроморфологічних, гідробіологічних та фізико-хімічних елементів якості для 
такого типу водного об'єкта за умови відмінного екологічного стану. Саме з такими референційними 
умовами проводиться порівняння параметрів кожного реального водного об’єкта коефіцієнта його 
екологічної якості та ін. 

Слід зазначити, що коефіцієнт екологічної якості виражає співвідношення між виміряними 
значеннями біологічних параметрів та референційними значеннями обраного поверхневого водного 
об'єкта. Коефіцієнт виражається числовою величиною від нуля до одиниці: відмінний екологічний стан 
відповідає значенням, близьким до одиниці, а поганий екологічний стан — значенням, близьким до 
нуля (ВРД, Додаток V, 1.4). 

Поряд з цим, з 1 січня 2000 року в Україні діють нові санітарні правила і норми, в яких на відміну 
від ГОСТ 2874-82, збільшено кількість показників, що нормуються, а також змінений підхід до 
організації і проведення лабораторного контролю. Зокрема, як обов'язкові введені такі показники, як 
біохімічне споживання кисню (БСК) та хімічне споживання кисню (ХСК). Їх застосування направлено 
на забезпечення якості питної води, нешкідливої і безпечної для здоров'я людини. 

Біохімічне споживання кисню – це показник забруднення вод органічними речовинами; показує 
яку кількість кисню потрібно мікроорганізмам для переробки усієї схильної до розкладання органічної 
речовини у неорганічні сполуки протягом декількох діб (наприклад,  ГДК для питної води за БСК  
означає, що протягом 5 діб біохімічне споживання кисню не повинно перевищувати 3 мг О2 на 1 дм 
води). Вміст розчиненого кисню (РК) – величина, обернена БСК (за вимогами Держстандарту питна 
вода повинна містити не менше 4 мг розчиненого О2 на 1 дм3). На практиці поширення отримали два 
види цього показника: «БСК5» та «БСК20». Вважається, що показник «БСК» характеризує 
концентрацію у воді легкоокислюваних органічних речовин. 

Хімічне споживання кисню – кількість кисню О2 в мг/дм3
 необхідна для повторного окислювання 

органічних речовин у пробі води, у результаті чого С, Н, S, Р та ін. окислюються до СО2, Н2О, SО4, Р2О5 
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, а азот N перетворюється до рівня амонійної солі. Ці реакції ще називають біхроматним окилюванням. 
ХСК для питної води не повинне перевищувати 15 мг О2/дм3. Вважається, що показник ХСК 
характеризує концентрацію у воді важко окислювальних органічних речовин. 

З врахуванням принципів басейнового управління водними ресурсами для басейнів річок, 
особливо транскордонних, розроблені плани управління річковим басейном. Вимоги до створення 
плану управління річковим басейном встановлюються статтею 13 ВРД, а структура типового плану 
визначається Додатком VH ВРД. Одними з основних елементів площ є карта мереж моніторингу та 
подані у формі карти результати моніторингових програм для поверхневих (екологічні та хімічні 
показники) і підземних вод (хімічні та кількісні показники). Створення подібних планів управління 
річковим басейном передбачається для всіх великих річок України, на жаль, переважно в межах 
міжнародних проектів та програм. 

4.2. Сутність та значення інноваційно-інвестиційного механізму управління  
об’єктами водного господарства 

Управління водними ресурсами є невід’ємною функцією державного управління, оскільки саме 
від їх ефективної реалізації залежать перспективи розвитку національного господарства кожної  країни 
світу. У глобальному вимірі до водних ресурсів відносять придатні до використання запаси вод 
Світового океану та суходолу, підземних вод, ґрунтової вологи, льоду, снігового покрову та їх 
механічна або теплова енергія [29, с. 23]. Принципова схема світової гідрографічної мережі зображена 
на рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Принципова схема світової гідрографічної мережі 
 

Географічна енциклопедія України визначає водні ресурси як поверхневі й підземні води певної 
території, придатні для використання у водному господарстві [11, с. 202]. Таким чином, водний фонд 
нашої держави складається з поверхневих, підземних і стічних вод. До поверхневих вод, тобто таких, 
що знаходяться над поверхнею землі, відносяться річки, озера, ставки, водосховища, моря тощо. 
Підземна вода знаходиться в порах і тріщинах гірських порід на глибині від декількох метрів до 
десятків та сотень метрів від поверхні землі. Стічні води утворюються на території населених пунктів, 
промислових і сільськогосподарських підприємств, тобто після використання води споживачами і 
надходження до неї різних відходів та забруднень. До стічних водних ресурсів відносять також талі та 
зливові води. 

Визначаючи сутність механізму управління об’єктами водного господарства, слід пам’ятати, що 
їх функціонування направлено на задоволення потреб населення, промисловості, сільського, 
комунального господарства, транспорту  та  інших  сфер  економічної діяльності, включаючи право на 
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, а азот N перетворюється до рівня амонійної солі. Ці реакції ще називають біхроматним окилюванням. 
ХСК для питної води не повинне перевищувати 15 мг О /дм . Вважається, що показник ХСК 
характеризує концентрацію у воді важко окислювальних органічних речовин.

З врахуванням принципів басейнового управління водними ресурсами для басейнів річок, 
особливо транскордонних, розроблені плани управління річковим басейном. Вимоги до створення 
плану управління річковим басейном встановлюються статтею 13 ВРД, а структура типового плану 
визначається Додатком VH ВРД. Одними з основних елементів площ є карта мереж моніторингу та 
подані у формі карти результати моніторингових програм для поверхневих (екологічні та хімічні 
показники) і підземних вод (хімічні та кількісні показники). Створення подібних планів управління 
річковим басейном передбачається для всіх великих річок України, на жаль, переважно в межах 
міжнародних проектів та програм.

Сутність та значення інноваційно-інвестиційного механізму управління  
об’єктами водного господарства

Управління водними ресурсами є невід’ємною функцією державного управління, оскільки саме 
від їх ефективної реалізації залежать перспективи розвитку національного господарства кожної  країни 
світу. У глобальному вимірі до водних ресурсів відносять придатні до використання запаси вод 
Світового океану та суходолу, підземних вод, ґрунтової вологи, льоду, снігового покрову та їх 
механічна або теплова енергія [29, с. 23]. Принципова схема світової гідрографічної мережі зображена 
на рис. 4.1.
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Збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального 
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визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів 
використання води. 

Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є підприємства, установи та 
організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також 
громадяни-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води (первинні 
водокористувачі) та/або з водозабірних споруд первинних водокористувач і в (вторинні 
водокористувачі), та користуються водами дл потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва 

Встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння 
належить до компетенції Кабінету Міністрів України. Передбачено, що до осіб, які порушили норми і 
правила використання та охорони водних ресурсів, застосовують наступні заходи реагування; 
обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності об'єктів, експлуатація яких здійснюється із 
порушеннями водного законодавства, вимог дозволів на використання водоресурсів, із перевищенням 
лімітів скидів забруднюючих речовин. Винні особи несуть адміністративну відповідальність у порядку, 
встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення [10].  

Слід зазначити, що управління водним господарством в Україні тривалий час здійснювалось за 
адміністративно-територіальним принципом. Одиницею управління виступав адміністративний район 
або населений пункт. Така система управління не враховує комплексності функціонування водного 
господарства. Адже кожен, навіть найменший, водний об’єкт є складовим елементом надзвичайно 
ємної природної системи, порушити рівновагу у якій дуже просто, а відновити  майже неможливо. 
Результатом такого управління є повальне осушення боліт на Поліссі України. На півдні ж нашої 
країни, через екстенсивне розширення водокористування зникло багато малих річок, що спричинило 
руйнування традиційних українських ландшафтів, опустелювання території регіону та дефіцит водних 
ресурсів. 

Зазначені проблеми в управлінні водним господарством пов'язані з переважаючими в радянський 
період в управлінні національним господарством галузевими і відомчими підходами, недосконалим 
територіальним плануванням, відсутністю науково обґрунтованої політики водокористування. На жаль, 
і для сучасної системи управління об’єктами водного господарства в Україні характерна 
децентралізація, відомча роздробленість та низький рівень взаємозв’язків, структурна ускладненість та 
функціонально-територіальна неузгодженість її елементів [26, c. 39-40].  

Як свідчать результати дисертаційного дослідження, нині в Україні управління водними 
ресурсами, їх використанням та охороною здійснюється в межах територіальних, як правило, 
регіональних водогосподарських комплексів (ВГК). На рівні регіональних ВГК водогосподарська 
діяльність здійснюється через функціональні зв’язки та територіальні відносини. Саме територіальні 
сукупності водогосподарських циклів формують територіальні водогосподарські системи (ВГС). 

Водогосподарська система – сукупність об’єктів водного господарства, водокористувачів, 
організаційно пов’язаною  для забезпечення раціонального використання, відтворення, збереження і 
охорони від забруднення водних ресурсів. Вона складається з множини елементів, призначених для 
задоволення соціальних, економічних, екологічних потреб суспільства у воді потрібної кількості 
та якості. 

Отже, ВГС може бути віднесена до класу великих (складних) систем, оскільки містить у собі 
водні ресурси як основу, складається з множини природних водних об’єктів та штучних водних споруд, 
водокористувачів, що має розгалужені зв’язки з соціальним, економічним та природним середовищем. 
Функціонально ВГС становить єдність підсистем водозабезпечення, водоспоживання та охорони 
природного середовища (рис. 4.3). 

Так, підсистема водозабезпечення включає в себе об’єкти водного господарства  

розглядаються як сукупність зв’язаних між собою водних  об’єктів та водних споруд, спільне 
функціонування яких спрямована на оптимальне задоволення запитів водокористувачів.  

До водних об’єктів відносяться такі об’єкти природного походження, як  річки, озера, ставки, 
моря та стічні води. Водні споруди включають водозабори, канали, водоводи, регулюючі споруди, 
водопостачання та каналізування, водоочисні споруди, регулюючі споруди, рекреаційні споруди, 
споруди проти шкідливої дії води, споруди для відновлення запасів води.  

Підсистема водоспоживання носить міжгалузевий характер. Вона забезпечує потреби у воді як 
населення, так і суб’єктів господарювання, включаючи промисловість, сільське господарство, 
комунальне господарство, рибне господарство тощо. Серед них знаходяться об’єкти державного, 
регіонально-територіального та місцевого значення.  
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Як свідчать результати дисертаційного дослідження, нині в Україні управління водними 
ресурсами, їх використанням та охороною здійснюється в межах територіальних, як правило, 
регіональних водогосподарських комплексів (ВГК). На рівні регіональних ВГК водогосподарська 
діяльність здійснюється через функціональні зв’язки та територіальні відносини. Саме територіальні 
сукупності водогосподарських циклів формують територіальні водогосподарські системи (ВГС).

Водогосподарська система сукупність об’єктів водного господарства, водокористувачів, 
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Отже, ВГС може бути віднесена до класу великих (складних) систем, оскільки містить у собі 
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Функціонально ВГС становить єдність підсистем водозабезпечення, водоспоживання та охорони 
природного середовища (рис. 4.3).

Так, підсистема водозабезпечення включає в себе об’єкти водного господарства
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водопостачання та каналізування, водоочисні споруди, регулюючі споруди, рекреаційні споруди,
споруди проти шкідливої дії води, споруди для відновлення запасів води. 

Підсистема водоспоживання носить міжгалузевий характер. Вона забезпечує потреби у воді як 
населення так і суб’єктів господарювання, включаючи промисловість, сільське господарство, 
комунальне господарство, рибне господарство тощо. Серед них знаходяться об’єкти державного, 
регіонально-територіального та місцевого значення. 
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Рис. 4.3. Функціональна структура водогосподарської системи 

 

Водогосподарська система включає також підсистему охорони навколишнього природного 
середовища, яка забезпечує його захист від шкідливої дії вод та підтримку екологічної рівноваги  
підсистем водозабезпечення та водоспоживання. В цьому плані слід зазначити, що основною 
особливістю водогосподарської системи є стохастичний характер формування природних водних 
ресурсів,  який  визначає змінність у часі водоподачі, веде до перебоїв у водопостачанні, а отже і до 
економічних збитків та екологічних катаклізмів. А це потребує постійного оцінювання надійності 
функціонування об’єктів водного господарства, тобто визначати рівень водоподачі, підвищення 
можливості їх водозабезпеченності за допомогою водосховищ або інших водоакумулюючих споруд. 

Між тим, в нашій країні в системі управління використання та охорони водних ресурсів 
створилася кризова ситуація. Можна стверджувати, що водний чинник є одним з найважливіших у 
розвитку і розміщенні продуктивних сил, а головне – для здоров'я населення та поліпшення 
демографічної ситуації у країні, а тому існує необхідність проведення рішучих дій та ухвалення 
неординарних рішень. Розкриття сутності та значення засобів реформування процесів управління 
об’єктами водного господарства потребує дослідження категорійного апарату, визначення 
особливостей його застосування відповідно до понять «управління» та «механізм». 

Процеси управління. На нашу думку, під категорією «управління» слід розглядати, з одного 
боку, як науку, що являє собою систему впорядкованих знань у вигляді теорій, концепцій, принципів, 
способів та форм управління, з другого – як процес (сукупність управлінських дій) який забезпечує 
досягнення мети, перетворюючи ресурси на «вході» у продукцію на «виході».  

Взагалі, управління – це властивість організованих систем різної природи, які виникли 
природним (еволюційним) або штучним (креаційним) шляхом, що забезпечує збереження їх певної 
структури, підтримання режиму діяльності, реалізацію їх стратегічних завдань [14]. 

Як засвідчують результати дисертаційного дослідження, в економічній науці розрізняють чотири 
основні підходи до розвитку теорії  управління: історично-хронологічний підхід, який розглядає 
управління з позиції сформованих теоретичних шкіл у цій сфері; процесний – визначає управління як 
послідовність взаємопов’язаних функцій; системний – деталізує об’єкт управління як взаємопов’язану 
систему елементів, підпорядкованих досягненню певної мети в умовах змінюваного зовнішнього 
середовища; ситуаційний – наближає методи управління до конкретної ситуації, враховуючи 
численність факторів (та їх сполучень) зовнішнього та внутрішнього середовища, які створюють умови 
функціонування системи управління протягом фіксованого періоду часу [5, с. 470]. 

Історико-хронологічний підхід. В рамках історично-хронологічного підходу виділяють декілька 
напрямів теорії управління. До найбільш розповсюджених з них відноситься класифікація, яка 
запропонована М. Месконом, тобто чотири основні школи: школа наукового управління (1885-1920 
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рр.), класична або адміністративна школа управління (1920-1950 рр.), школа-психології (1930 р. – 

теперішній час), кількісна школа управління або школа науки управління (1950 р. – теперішній час). 
Процесний підхід. До нього в основному відноситься положення «адміністративної класичної 

школи» щодо ідеї існування деяких універсальних функцій управління, сформульованих А. Файолем 
(1916 р.): 1) планування, яке включає встановлення цілей та плану дій з їх досягнення; 2) організація – 
розподіл завдань між окремими підрозділами або виконавцями та встановлення взаємодії між ними; 3) 
керівництво, спрямоване на мотивацію виконавців до реалізації запланованої діяльності та досягнення 
вставлених цілей; 4) контроль, який полягає у порівнянні фактично досягнутих результатів з 
очікуваними. Внаслідок різноманітності функцій управління виникли більш деталізовані класифікації, 
доповнені згідно з уявленнями авторів про доцільність хронологічного впорядкування, структурування 
управлінської діяльності за видами робіт відповідно до місії, мети, пріоритетів, задач, поведінки 
господарського суб’єкту, ділових звичаїв та чинного законодавства [20, с. 80-87; 22, с. 49].  

Системний підхід. Даний підхід сформовано на основі використання загальної теорії систем для 
прийняття управлінських рішень. Об’єктом управління виступає визначена цілісність (система), 
сукупність взаємодіючих, взаємопов'язаних та взаємозалежних елементів, яка функціонує всередині 
зовнішньополітичного, економічного, соціального і технічного середовища. Будь-яке управлінське 
рішення реалізоване щодо окремого елемента системи викликає причинно-наслідковий ланцюг реакцій 
в інших елементах та має наслідки для системи в цілому. Це обумовлює першочергове завдання 
системного підходу – уникнення негативного впливу прийняття рішень з окремих питань на 
функціонування системи управління та її елементів. Суттєвий внесок у розвиток цього наукового 
напряму здійснили [2, с. 125; 3, с. 234; 16, с. 16; 18, с. 13; 22, с. 49].  

Ситуаційний підхід. Структурність взаємозв’язків, динамічної зміни станів господарських систем 
та умов їх функціонування сприяло розвитку даного підходу до управління. Він інтегрує досягнення 
попередніх шкіл управління та інших галузей науки. Виходячи з характеру об’єкту управління 
(відкрита до зовнішнього середовища система), причини внутрішніх подій обумовлені ситуацією, в 
якій він реально функціонує. Головна мета ситуаційного підходу – оцінювання придатності та 
реалізація найбільш ефективного методу управління, який враховує специфіку факторів та їх 
сполучень, що визначають стан системи управління та її оточення. На нашу думку найбільш відомим 
представником даного підходу є Г. Кунц [19]. Окремі елементи методології ситуаційного підходу 
сформульовано в соціології та загальній теорії організацій (Т. Парсонсом [28]). 

В сучасних умовах господарювання в системі управління об’єктами водного господарства 
визначальним виступає інтегрований підхід. Розкриття даного питання варто розпочати з історії його 
виникнення. Ініціатором застосування інтегрованого підходу до управління водними ресурсами стала 
світова організація, яка об’єднана в Глобальне водне партнерство (ГВП). Це неприбуткова міжнародна 
мережа, яка впроваджує та підтримує стале використання водних ресурсів.  

Керівні принципи діяльності ГВП визначені резолюцією конференції у 1992 році у Ріо-де-

Жанейро, Асамблеї Тисячоліття (2000 рік) і цілей розвитку тисячоліття, а також  планом заходів 
Світового Саміту з питань сталого розвитку (2002 рік). Загалом місія ГВП направлена на: підтримку 
сталого розвитку і управління водними ресурсами на всіх рівнях, що відображено в наступних 
ствердженнях: 

- вода є суспільним благом і має соціальну та економічну цінність у всіх конкуруючих видах її 
використання; 

- прісна вода це обмежений і вразливий ресурсом, визначальний для підтримки життя, розвитку і 
навколишнього середовища; 

- розвиток і управління водними ресурсами повинні бути засновані на принципах співучасті 
користувачів та влади на всіх рівнях; 

- центральну роль у забезпеченні управління та охорони водних ресурсів повинні відігравати жінки. 
Виходячи з цього, технічний комітет ГВП розглядає інтегроване управління водними ресурсами 

(ІУВР) як процес, що сприяє скоординованому розвитку та управлінню водними, земельними та 
пов’язаними з ними видами ресурсів для забезпечення максимального економічного та соціального 
добробуту на справедливій основі без загрози для стійкості життєво важливих екосистем [8]. Воно 
ґрунтується на справедливому та ефективному управлінні, яке забезпечує стале використання водних 
ресурсів. Вода вважається невід'ємною частиною екосистеми, природним ресурсом та соціальним і 
економічним благом, кількість і якість якої визначають природу його використання. 
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рр.), класична або адміністративна школа управління (1920-1950 рр.), школа-психології (1930 р. 
теперішній час), кількісна школа управління або школа науки управління (1950 р. теперішній час)

Процесний підхід. До нього в основному відноситься положення «адміністративної класичної 
школи» щодо ідеї існування деяких універсальних функцій управління, сформульованих А. Файолем 
(1916 р.): 1) планування, яке включає встановлення цілей та плану дій з їх досягнення; 2) організація 
розподіл завдань між окремими підрозділами або виконавцями та встановлення взаємодії між ними; 3) 
керівництво, спрямоване на мотивацію виконавців до реалізації запланованої діяльності та досягнення 
вставлених цілей; 4) контроль, який полягає у порівнянні фактично досягнутих результатів з 
очікуваними. Внаслідок різноманітності функцій управління виникли більш деталізовані класифікації, 
доповнені згідно з уявленнями авторів про доцільність хронологічного впорядкування, структурування 
управлінської діяльності за видами робіт відповідно до місії, мети, пріоритетів, задач, поведінки 
господарського суб’єкту, ділових звичаїв та чинного законодавства [ , с. 80-87; , с. 49]

Системний підхід. Даний підхід сформовано на основі використання загальної теорії систем для 
прийняття управлінських рішень. Об’єктом управління виступає визначена цілісність (система), 
сукупність взаємодіючих, взаємопов'язаних та взаємозалежних елементів, яка функціонує всередині 
зовнішньополітичного, економічного, соціального і технічного середовища. Будь-яке управлінське 
рішення реалізоване щодо окремого елемента системи викликає причинно-наслідковий ланцюг реакцій 
в інших елементах та має наслідки для системи в цілому. Це обумовлює першочергове завдання 
системного підходу уникнення негативного впливу прийняття рішень з окремих питань на 
функціонування системи управління та її елементів. Суттєвий внесок у розвиток цього наукового 
напряму здійснили [2, с. 125; 3, с. 234; 16, с. 16; 18, с. 13; 22, с. 49]. 

Ситуаційний підхід. Структурність взаємозв’язків, динамічної зміни станів господарських систем 
та умов їх функціонування сприяло розвитку даного підходу до управління. Він інтегрує досягнення 
попередніх шкіл управління та інших галузей науки. Виходячи з характеру об’єкту управління 
(відкрита до зовнішнього середовища система), причини внутрішніх подій обумовлені ситуацією, в 
якій він реально функціонує. Головна мета ситуаційного підходу оцінювання придатності та 
реалізація найбільш ефективного методу управління, який враховує специфіку факторів та їх 
сполучень, що визначають стан системи управління та її оточення. На нашу думку найбільш відомим 
представником даного підходу є Г. Кунц [19]. Окремі елементи методології ситуаційного підходу 
сформульовано в соціології та загальній теорії організацій (Т. Парсонсом [28]).

В сучасних умовах господарювання в системі управління об’єктами водного господарства 
визначальним виступає інтегрований підхід. Розкриття даного питання варто розпочати з історії його 
виникнення. Ініціатором застосування інтегрованого підходу до управління водними ресурсами стала 
світова організація, яка об’єднана в Глобальне водне партнерство (ГВП). Це неприбуткова міжнародна 
мережа, яка впроваджує та підтримує стале використання водних ресурсів. 

Керівні принципи діяльності ГВП визначені резолюцією конференції у 1992 році у Ріо-де-

Жанейро, Асамблеї Тисячоліття (2000 рік) і цілей розвитку тисячоліття, а також  планом заходів 
Світового Саміту з питань сталого розвитку (2002 рік). Загалом місія ГВП направлена на: підтримку 
сталого розвитку і управління водними ресурсами на всіх рівнях, що відображено в наступних 
ствердженнях:

- вода є суспільним благом і має соціальну та економічну цінність у всіх конкуруючих видах її 
використання;

- прісна вода це обмежений і вразливий ресурсом, визначальний для підтримки життя, розвитку і 
навколишнього середовища;

- розвиток і управління водними ресурсами повинні бути засновані на принципах співучасті 
користувачів та влади на всіх рівнях;

- центральну роль у забезпеченні управління та охорони водних ресурсів повинні відігравати жінки.
Виходячи з цього, технічний комітет ГВП розглядає інтегроване управління водними ресурсами 

(ІУВР) як процес, що сприяє скоординованому розвитку та управлінню водними, земельними та 
пов’язаними з ними видами ресурсів для забезпечення максимального економічного та соціального 
добробуту на справедливій основі без загрози для стійкості життєво важливих екосистем [8]. Воно 
ґрунтується на справедливому та ефективному управлінні, яке забезпечує стале використання водних 
ресурсів. Вода вважається невід'ємною частиною екосистеми, природним ресурсом та соціальним і 
економічним благом, кількість і якість якої визначають природу його використання.
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Застосування інтегрованого підходу в процесі реформування системи управління об’єктами 
водного господарства дозволяє забезпечити як поліпшення соціальних умов життя населення й 
водозабезпечення національного господарства, так і захист від негативних наслідків шкідливого 
впливу вод на довкілля. 

Інтегрований підхід до управління об’єктами водного господарства орієнтований на системність 
та комплексність в процесі прийнятті управлінських рішень щодо досягнення консенсусу і компромісів 
між конкуруючими потребами у водних ресурсах різних секторів національної економіки і 
зацікавленого суспільства на всіх рівнях їх застосування, а також на досягнення рівності і 
справедливості у спільному використання водних ресурсів різними країнами світу. 

Формування інтегрованої системи управління об’єктами водного господарства передбачає 
наявність: мети управління, яка визначає основні вимоги до побудови механізму управління, його 
принципи, функції, методи; взаємозв'язку керуючої та керованої підсистем у взаємодії із зовнішнім 
середовищем; керуючого впливу на об’єкт управління та досягнення реальних змін у ньому; 
зворотного зв’язку виходячи з реакції керованої підсистеми на керуючий вплив. Узагальнена схема 
інтегрованої системи управління представлена на рис. 4.4. 

Мета управління полягає у встановленні єдиного формату взаємовідносин суб’єктів 
господарювання в межах кожного з видів економічної діяльності, що досліджується, який дозволяє 
задовольняти інтереси усіх зацікавлених сторін при дотриманні принципів сталого розвитку. Основні 
принципи взаємодії керуючої та керованої підсистем управління формулюються відповідно до 
визначеної мети. 

 

 

Рис. 4.4. Узагальнена схема інтегрованої системи управління 

 

Серед основних принципів інтегрованого управління водними ресурсами можна зазначити 
наступні: 

- адміністративною одиницею для управління водними ресурсами є річковий басейн; 
- водні ресурси і земля, яка формує площу річкового басейну, повинні бути інтегровані і 

знаходитися під єдиним управлінням; 
- поверхневі і підземні води, а також екосистеми, через які течуть ці води, повинні бути розглянуті 

спільно і інтегровані в рамках управління водними ресурсами; 
- ухвалення ефективних управлінських рішень щодо водних ресурсів потребує широкої участі 

громадськості; 
- забезпечення прозорості і звітності при ухваленні рішень є необхідними складовими сталого 

управління водними ресурсами. 
До переліку функцій керуючої підсистеми відносяться як основні так і спеціальні функції. 

Основні функції включають: 
- планування – визначення цілей керованої підсистеми, пошук найбільш ефективних методів та 

засобів, необхідних для їх досягнення та формування системи показників, які впливають на здійснення 
відповідних робіт; 

- організація – формування структури керуючої та керованої підсистем, зв'язків та відносин між 
ними, переведення керованої підсистеми із поточного стану до запланованого шляхом делегування 
повноважень, розподілу загального обсягу робіт між окремими виконавцями, групування завдань у 
логічні блоки, створення підрозділів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

- координація (регулювання) – впорядкування та досягнення стійкості системи управління шляхом 
узгодження діяльності підрозділів керуючої та керованої підсистем, запобігання відхилення від 
запланованого стану та подолання їх наслідків; 

- стимулювання – спонукання до певного образу дій для досягнення встановлених цілей; 
- контроль (облік, аналіз діяльності) — збір, передача, зберігання та обробка відомостей щодо 

результатів діяльності, оцінювання та порівняння отриманих результатів з очікуваними, оперативне 
втручання у виробничий процес та вжиття корегувальних дій. 

Спеціальні функції включають: фінансування, оподаткування, ліцензування, регулювання труду 
та заробітної плати, кредитування, забезпечення законності та екологічної безпеки, підготовка та 
підвищення кваліфікації персоналу, інформаційне забезпечення та ін. 

Практичну реалізацію функцій управління забезпечують відповідні три основні групи методів, а 
саме: 

- економічні, основані на свідомому використанні об’єктивних економічних законів для впливу на 
матеріальні інтереси об’єкту управління. Здійснюються шляхом стимулювання прагнення до 
скорочення індивідуальних витрат за допомогою ресурсозбереження, посилення спонукальних мотивів 
до підвищення якості продукції та послуг, використання результатів науково-технічного прогресу; 

- адміністративно-правові – управлінський вплив на персонал, оснований на владних відносинах, 
дисципліні та системі адміністративно-правових стягнень. Розрізняють організаційний та розпорядчий 
види адміністративно-правового впливу, а також дисциплінарну, адміністративну і матеріальну 

відповідальність та стягнення; 
- соціально-психологічні – способи та прийоми впливу на процес формування і розвитку окремих 

осіб та колективів, регулювання взаємовідносин між людьми шляхом використання закономірностей 
соціології та психології. 

Керуюча підсистема управління, тобто суб’єкт управління, представляє собою, організовану за 
певною організаційно-технічною будовою, ієрархічно підпорядковану сукупність фізичних та 
юридичних осіб з певними повноваженнями, які окреслюють масштаби їх діяльності, специфіку 
виконуваних функцій, а також застосовуваних засобів за допомогою яких здійснюється управлінський 
вплив. Засобами керуючого впливу виступають функції, методи та механізми управління. 

Керована підсистема управління – об’єкт управління, сукупність водних ресурсів та 
організаційно-економічних умов, що супроводжують інноваційно-інвестиційні процеси в еководних 
системах. 

Зворотний зв'язок впроваджується з метою досягнення потрібної динаміки керованої підсистеми 
до запланованого стану протягом певного періоду часу та характеризує змінювання її якісного стану. 
Ефективність зворотного зв'язку всередині системи управління визначають засоби зв’язку, види запитів 
та форми звітності. 

Запити – це цільове звернення у письмові формі, яке спрямоване до певних структурних 
підрозділів або посадових осіб керуючої підсистеми з метою отримання інформації, щодо матеріальних 
або фінансових ресурсів, узгодження будь-яких інших питань з їх компетенції.  

Форми звітності – це впорядкована відповідно до вимог чинного законодавства сукупність 
показників обліку, які відображено у вигляді таблиць, що характеризують рух та стан матеріальних і 
фінансових ресурсів, економічних, соціальних та екологічних результатів функціонування керованої 
системи за звітній період. 

Засоби інформації – це сукупність форм та методів збору, узагальнення та передачі даних 
відносно стану та розвитку об’єктів управління. 

Механізми управління. В наукових розробках та практичному застосуванні подається достатньо 
велика кількість механізмів управління, включаючи: організаційно-економічний, фінансово-

економічний, еколого-економічний тощо. З точки зору загальноекономічних підходів кожен з 
механізмів управління визначається як спосіб організації управління бізнесом з притаманними йому 
формами, методами, інструментами та засобами 38, с. 437. 

Узагальнена сутність механізму управління представлена як упорядкована та узгоджена 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, яка підпорядкована досягненню поставленої 
мети за умов диференціації та відносної автономності її окремих складових 30. 

Щодо загального визначення поняття інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами 
водного господарства, то він, на думку автора, полягає в комплексні взаємодії функціонально 
спрямованої діяльності щодо ефективного впровадження інноваційних рішень та їх інвестиційного 
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- координація (регулювання) впорядкування та досягнення стійкості системи управління шляхом 
узгодження діяльності підрозділів керуючої та керованої підсистем, запобігання відхилення від 
запланованого стану та подолання їх наслідків;

- стимулювання спонукання до певного образу дій для досягнення встановлених цілей;
- контроль (облік, аналіз діяльності) збір, передача, зберігання та обробка відомостей щодо 

результатів діяльності, оцінювання та порівняння отриманих результатів з очікуваними, оперативне 
втручання у виробничий процес та вжиття корегувальних дій.

Спеціальні функції включають: фінансування, оподаткування, ліцензування, регулювання труду 
та заробітної плати, кредитування, забезпечення законності та екологічної безпеки, підготовка та 
підвищення кваліфікації персоналу, інформаційне забезпечення та ін.

Практичну реалізацію функцій управління забезпечують відповідні три основні групи методів, а 
саме:

- економічні, основані на свідомому використанні об’єктивних економічних законів для впливу на 
матеріальні інтереси об’єкту управління. Здійснюються шляхом стимулювання прагнення до 
скорочення індивідуальних витрат за допомогою ресурсозбереження, посилення спонукальних мотивів 
до підвищення якості продукції та послуг, використання результатів науково-технічного прогресу;

- адміністративно-правові управлінський вплив на персонал, оснований на владних відносинах, 
дисципліні та системі адміністративно-правових стягнень. Розрізняють організаційний та розпорядчий 
види адміністративно-правового впливу, а також дисциплінарну, адміністративну і матеріальну
відповідальність та стягнення;

- соціально-психологічні способи та прийоми впливу на процес формування і розвитку окремих 
осіб та колективів, регулювання взаємовідносин між людьми шляхом використання закономірностей 
соціології та психології.

Керуюча підсистема управління, тобто суб’єкт управління, представляє собою, організовану за 
певною організаційно-технічною будовою, ієрархічно підпорядковану сукупність фізичних та 
юридичних осіб з певними повноваженнями, які окреслюють масштаби їх діяльності, специфіку 
виконуваних функцій, а також застосовуваних засобів за допомогою яких здійснюється управлінський 
вплив. Засобами керуючого впливу виступають функції, методи та механізми управління.

Керована підсистема управління об’єкт управління, сукупність водних ресурсів та 
організаційно-економічних умов, що супроводжують інноваційно-інвестиційні процеси в еководних 
системах.

Зворотний зв'язок впроваджується з метою досягнення потрібної динаміки керованої підсистеми 
до запланованого стану протягом певного періоду часу та характеризує змінювання її якісного стану. 
Ефективність зворотного зв'язку всередині системи управління визначають засоби зв’язку, види запитів 
та форми звітності.

Запити це цільове звернення у письмові формі, яке спрямоване до певних структурних 
підрозділів або посадових осіб керуючої підсистеми з метою отримання інформації, щодо матеріальних 
або фінансових ресурсів, узгодження будь-яких інших питань з їх компетенції. 

Форми звітності це впорядкована відповідно до вимог чинного законодавства сукупність 
показників обліку, які відображено у вигляді таблиць, що характеризують рух та стан матеріальних і 
фінансових ресурсів, економічних, соціальних та екологічних результатів функціонування керованої 
системи за звітній період.

Засоби інформації це сукупність форм та методів збору, узагальнення та передачі даних 
відносно стану та розвитку об’єктів управління.

Механізми управління. В наукових розробках та практичному застосуванні подається достатньо 
велика кількість механізмів управління, включаючи: організаційно-економічний, фінансово-

економічний, еколого-економічний тощо. З точки зору загальноекономічних підходів кожен з 
механізмів управління визначається як спосіб організації управління бізнесом з притаманними йому 
формами, методами, інструментами та засобами 38, с. 437

Узагальнена сутність механізму управління представлена як упорядкована та узгоджена 
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів, яка підпорядкована досягненню поставленої 
мети за умов диференціації та відносної автономності її окремих складових  

Щодо загального визначення поняття інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами 
водного господарства, то він, на думку автора, полягає в комплексні взаємодії функціонально 
спрямованої діяльності щодо ефективного впровадження інноваційних рішень та їх інвестиційного 
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забезпечення, яка відповідає соціальним, економічним та екологічним вимогам сталого 
водокористування. 

Процес формування інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами водного 
господарства має свої особливості, які обумовлені властивостями водних ресурсів, а саме: 

- обмежений, умовно відновлювальний природний ресурс – компонент неживої природи, який не 
виробляється людиною, не має взаємозамінюваних аналогів, швидкість відновлення якого нижче рівня 
його господарського споживання; 

- користується стійким попитом, який перевищує обсяги пропозиції – лише 2% наявних водних 
ресурсів відноситься до прісних вод у складі покривних і гірських льодовиків, менше 1% – природних 
водойм; 

- нерівномірно розподіляється за територіальними та сезонними ознаками – створює диспропорції 
між наявністю природних запасів вод та фактичною потребою у воді за різними природно-

географічними регіонами. Усунення цих диспропорцій обумовлює будівництво гідротехнічних споруд 
для накопичення та транспортування води до споживачів. Споживацьке втручання у роботу природної 
гідрографічної мережі, яке не враховує екологічної місткості водних екосистем, збільшує техногенне 
навантаження на водні ресурси та загрозу їх деградації; 

- безперервно сполучується у природному обігу речовин – розповсюдження енергії та забруднюючих 
речовин має транскордонний характер. Будь-який влив на об’єкти водного господарства через складну 
систему причинно-наслідкових зв'язків змінює кількісний та якісний стан природної водної мережі в 
цілому. 

Виходячи з цього, інноваційно-інвестиційний механізм управління об’єктами водного 
господарства річкових басейнів розглядається нами як система засобів методів, важелів, форм і 
прийомів інноваційної та інвестиційної діяльності, направлених на створення виробничо-

експлуатаційних, санітарно-гігієнічних умов раціонального використання водних ресурсів та охорону 
навколишнього природного середовища, яка потребує  відповідного інституціонального та 
інформаційного забезпечення.  

До основних принципів  формування інноваційно-інвестиційного механізму управління 
об’єктами водного господарства автор відносить: системність, комплексність, ієрархічність, 
безперервність, прозорість, ефективність, адаптивність. Схема функціонування та основні принципи 
формування даного механізму представленні на рис. 4.5 та 4.6.  

 

 
 

Рис. 4.5. Схема функціонування інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами 
водного господарства річкового басейну 
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Рис. 4.6. Принципи формування інноваційно-інвестиційного механізму  
управління об’єктами водного господарства 

 

Інноваційний менеджмент. Інноваційний менеджмент слід розглядати з позиції системного 
підходу як ієрархічну, складну, багатокомплексну, відкриту, адаптивну (здатну до самореалізації, 
саморегулювання, саморозвитку) динамічну систему ймовірнісного характеру. Основна увага в 
інноваційному менеджменті надається розробці та впровадженню нових технологій, товарів та послуг.  

До ключових категорій інноваційного менеджменту слід віднести поняття «інноваційна 
діяльність» та «інновації». В економічній теорії зроблено чимало спроб до визначення цих термінів. 
Інноваційна діяльність пов’язана з розробкою, організацією, підготовкою до переходу на новий 
продукт та його впровадження визначається як «інноваційна діяльність». Закон України «Про 
інноваційну діяльність» розглядає інновації як результат інноваційної діяльності – новостворених 
(застосованих) і (або) удосконалених конкурентоспроможних технологій, продукції або послуг, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного комерційного або іншого характеру, 
що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.  

Щодо поняття «інновації» то його слід розглядати як нововведення, які пов’язані з науково-

технічним процесом, що полягає в удосконаленні управління, основних фондів і технологій діяльності 
суб’єктів господарювання. Вони поділяються на дві групи: процес (розроблення, виготовлення та 
впровадження новації), результат діяльності з розроблення, виготовлення та впровадження новації. 

Застосування у механізмі управління об’єктами водного господарства інноваційної складової 
виходить з причин наявності несприятливих обставин щодо використання в процесі функціонування 
водогосподарського комплексу країни нововведень, включаючи, перш за все, інновації екологічного 
спрямування. До них, перш за все, слід віднести відсталість устаткування і технічних систем 
об’єктів водного господарства, що пояснюється недостатністю оновлення основних виробничих 
фондів. Протягом більш як двадцятирічного періоду не відбулося змін у покращенні технологічного 
обладнання вітчизняного водогосподарського комплексу. Так, ступінь зносу основних засобів в сфері 
надання комунальних послуг становить 45,5%, виробництва та розподілення води – 62,2%. 

Проявом негативних тенденцій в інноваційному забезпеченні об’єктів водного господарства є 
значні витрати свіжої води на одиницю випущеної продукції. В Україні вони значно вище аналогічних 
показників ніж в країнах Європейського Союзу: в 2,5 рази вище ніж у Франції, в 4,3 рази – Німеччині 
та Великобританії. Використання систем оборотного та послідовного водопостачання в промисловості, 
на жаль, збереглося в середньому на рівні 1990 р. (80…88%), водночас їх потужність скоротилася 
майже у 1,5 рази. При цьому обсяг скидання зворотних вод в природні водні об’єкти переважає 
потужність діючих очисних споруд, яка становить близько 87% від загального скиду.   

Все ще застосовуються застарілі технології очищення води (переважно фізичні та біохімічні), що 
не потребують значних обсягів фінансування та енергоспоживання, проте характери-зуються низькою 
ефективністю уловлювання забруднювачів (від 40 до 75%) [21]. Як результат, питома вага 
забрудненого скиду у загальному обсязі на сьогодні становить 35,2%, у тому числі 10% скинуто без 
очищення з порушенням технічних, екологічних та санітарних норм водовідведення [1, 2, 31]. 

Саме низький рівень інноваційної діяльності у водогосподарському комплексі веде до зростання 
техногенного навантаження на природні водні об’єкти індустріальних регіонів України, вони 
характеризуються переважанням обсягу скидання вод, що пройшли техногенне перетворення, над 
природним річковим стоком (3958,3 млн м3/км2

 у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій 
областях).   
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Рис. 4.6. Принципи формування інноваційно-інвестиційного механізму 
управління об’єктами водного господарства

Інноваційний менеджмент. Інноваційний менеджмент слід розглядати з позиції системного 
підходу як ієрархічну, складну, багатокомплексну, відкриту, адаптивну (здатну до самореалізації, 
саморегулювання, саморозвитку) динамічну систему ймовірнісного характеру. Основна увага в 
інноваційному менеджменті надається розробці та впровадженню нових технологій, товарів та послуг. 

До ключових категорій інноваційного менеджменту слід віднести поняття «інноваційна 
діяльність» та «інновації». В економічній теорії зроблено чимало спроб до визначення цих термінів. 
Інноваційна діяльність пов’язана з розробкою, організацією, підготовкою до переходу на новий 
продукт та його впровадження визначається як «інноваційна діяльність». Закон України «Про 
інноваційну діяльність» розглядає інновації як результат інноваційної діяльності новостворених 
(застосованих) і (або) удосконалених конкурентоспроможних технологій, продукції або послуг, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного комерційного або іншого характеру, 
що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. 

Щодо поняття «інновації» то його слід розглядати як нововведення, які пов’язані з науково-

технічним процесом, що полягає в удосконаленні управління, основних фондів і технологій діяльності 
суб’єктів господарювання. Вони поділяються на дві групи: процес (розроблення, виготовлення та 
впровадження новації), результат діяльності з розроблення, виготовлення та впровадження новації.

Застосування у механізмі управління об’єктами водного господарства інноваційної складової
виходить з причин наявності несприятливих обставин щодо використання в процесі функціонування 
водогосподарського комплексу країни нововведень, включаючи, перш за все, інновації екологічного 
спрямування. До них, перш за все, слід віднести відсталість устаткування і технічних систем 
об’єктів водного господарства, що пояснюється недостатністю оновлення основних виробничих 
фондів. Протягом більш як двадцятирічного періоду не відбулося змін у покращенні технологічного 
обладнання вітчизняного водогосподарського комплексу. Так, ступінь зносу основних засобів в сфері 
надання комунальних послуг становить 45,5%, виробництва та розподілення води %

Проявом негативних тенденцій в інноваційному забезпеченні об’єктів водного господарства є 
значні витрати свіжої води на одиницю випущеної продукції. В Україні вони значно вище аналогічних 
показників ніж в країнах Європейського Союзу: в 2,5 рази вище ніж у Франції, в 4,3 рази Німеччині 
та Великобританії. Використання систем оборотного та послідовного водопостачання в промисловості, 
на жаль, збереглося в середньому на рівні 1990 р. (80…88%), водночас їх потужність скоротилася 
майже у 1,5 рази. При цьому обсяг скидання зворотних вод в природні водні об’єкти переважає 
потужність діючих очисних споруд, яка становить близько 87% від загального скиду.  

Все ще застосовуються застарілі технології очищення води (переважно фізичні та біохімічні), що 
не потребують значних обсягів фінансування та енергоспоживання, проте характери-зуються низькою 
ефективністю уловлювання забруднювачів (від 40 до 75%) [21]. Як результат, питома вага 
забрудненого скиду у загальному обсязі на сьогодні становить 35,2%, у тому числі 10% скинуто без 
очищення з порушенням технічних, екологічних та санітарних норм водовідведення [1, 2, 31].

Саме низький рівень інноваційної діяльності у водогосподарському комплексі веде до зростання 
техногенного навантаження на природні водні об’єкти індустріальних регіонів України, вони 
характеризуються переважанням обсягу скидання вод, що пройшли техногенне перетворення, над 
природним річковим стоком (3958,3 млн м /км у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій 
областях).  

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  161 

 

Як результат, все вищенаведене загострює соціально-епідеміологічну небезпеку, яке загрожує 
здоров’ю населення. Відомо, що більш, ніж 75% населення України споживає воду з поверхневих 
джерел водопостачання, тобто якість води в них є фактором санітарного та епідеміологічного 
неблагополуччя населення [35]. Як засвідчують результати дослідження, якість води більшості 
поверхневих водних об’єктів за станом хімічного та бактеріального забруднення відноситься до IV…V 
класів, відповідно «забруднена» і «брудна», а в басейнах Сіверського Дінця, Дніпра, річках Приазов’я 
та окремих притоках Дністра, Західного Бугу має VІ клас якості – «дуже брудна».   

Безумовно, суттєву роль в посиленні інноваційного впливу на об’єкти водного господарства 
могло б зіграти зниження високої вартості та скорочення строків окупності водоощадливих 
технологій у виробництво. Результати дослідження свідчать, що вартість станції біологічного 
очищення промислових стічних вод з ефективністю очистки 75…96% становить від 24,0 до 462,0 тис. 
грн, вартість монтажних та пусконалагоджувальних робіт складає 10% вартості обладнання, 
будівельно-підготовчих робіт в залежності від ситуації на об’єкті замовника – близько 10…20% від 
вартості обладнання; вартість 1 м труби РЕ-RT діаметром 225 мм становить 597,24 грн. Отже, для 
придбання трьох станцій біологічного очищення та повної заміни 100 км трубопроводу підприємство 
потребує близько 61,5 млн грн. Враховуючи загальний обсяг капітальних інвестицій на очищення 
зворотних вод (925,39 млн грн у 2009 р.) оновлення основних фондів у такому обсязі може дозволити в 
середньому 15 підприємств за рік [27]. 

Інноваційний менеджмент. Ефективність управління об’єктами водного господарства значною 
мірою залежать від інвестиційного менеджменту. Інвестиційний менеджмент – сукупність методів, 
прийомів, способів та принципів управління інвестиційним процесом, рухом інвестиційних ресурсів з 
метою одержання доходу в майбутньому. Результативність вкладання коштів в інвестиційні програми 
та проекти,  здатні принести соціально-економічну та природоохоронну вигоду, забезпечує 
«інвестиційна діяльність». Р.М. Костюкевич вважає, що термін «інвестиційна діяльність» характеризує 
процес обґрунтування і реалізації  найбільш ефективних форм вкладання капіталу, направленого на 
розширення економічного потенціалу  суб’єктів господарювання. 

Досліджуючи інвестиційну складову механізму управління об’єктами водного господарства 
необхідно звернути увагу на її значення у формуванні, розподілі та використанні коштів у 
водогосподарському комплексі. Ключове місце в цьому процесі займає розкриття сутності поняття 
«інвестиції». 

Так, В.В. Кліменко, розглядаючи економічну природу інвестицій, стверджує що вона зумовлена 
закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового 
суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил 
суспільства. Джерелом інвестицій  є фонд нагромадження, або частина національного доходу, що 
заощаджується і спрямовується на збільшення та розвиток факторів виробництва, а також фонд 
відшкодування, що використовується для оновлення зношених засобів виробництва у вигляді 
амортизаційних відрахувань [12, с. 13-14]. 

Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» до інвестиційних відносять всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкт підприємницької діяльності та інших 
видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.  

Щодо функціонування механізму  управління об’єктами водного господарювання, то  під 
«інвестуванням» слід розуміти різні види активів, які вкладають в об’єкт підприємницької діяльності, 
різні програми та окремі проекти з метою отримання прибутку, досягнення певних соціальних або 
природоохоронних результатів. 

Взагалі до основних джерел акумулювання коштів, що спрямовуються на забезпечення 
функціонування об’єктів водного господарства слід віднести фінансові інвестиції: 

- кошти від збору за спеціальне використання водних ресурсів і за скидання забруднюючих речовин 
у водні об’єкти річкового басейну; 

- інвестиції, що залучаються до реалізації інвестиційних проектів, а також цільової плати за водні 
ресурси з метою будівництва і реконструкції природоохоронних об’єктів, придбання обладнання для 
реалізації заходів екологічного спрямування (очищення зворотних вод, охорону і відновлення грунту, 
підземних і поверхневих вод); 

- видатки державного бюджету шляхом фінансування заходів загальнодержавної цільової програми 
комплексного розвитку річкових басейнів та у складі інших загальнодержавних програм; 

- видатки з місцевого бюджету; 
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- міжнародні інвестиції, кредити, гранти та компенсації за нанесену шкоду українській частині 
транскордонних водотоків з боку сусідніх країн; 

- поточні витрати господарських суб’єктів на охорону природи, пов’язані із експлуатацією і 
обслуговуванням засобів природоохоронного призначення за рахунок прибутків від їх операційної 
діяльності; 

- податки за забруднення навколишнього природного середовища скиданням стічних вод; 
- оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення економічними суб’єктами;  
- орендна плата за користування поверхневими водними об’єктами у промислових обсягах; 
- штрафи за адміністративні правопорушення у сфері охорони водних ресурсів. 

Система інвестування об’єктів водного господарства формується на основі Державного бюджету 
України і місцевих бюджетів;  бюджету АР Крим; фондів охорони навколишнього природного 
середовища всіх рівнів; власних коштів підприємств;  іноземних коштів інвестицій; інших 
позабюджетних коштів. Кожен з них має своє призначення та реалізується відповідно до чинного 
законодавства України.  

Так, інвестування та реалізація загальнодержавних програм розвитку водного господарства 
нашої країни здійснюється відповідно дол. Загальнодержавної програми водного господарства за 
рахунок відповідних бюджетних коштів за наступними системами: 

- КПКВ 500 1020, КПКВ 5001030, КПКВ 500 1040 – «Керівництво та управління у сфері водного 
господарства»; 

- КПКВ 1050 – «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних 
систем»; 

- КПКВ 500 1060 – «Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, 
паспортизація, управління водними ресурсами»; 

- КПКВ 500 1070 – «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських 
угідь»; 

- КПКВ 500 1080 – «Комплексний противопаводковий захист в басейні р. Тиси у Закарпатській 
області»; 

- КПКВ 500 1090 – «Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських 
населених пунктів»; 

- КПКВ 500 110 – «Комплексний противопаводковий захист у Прикарпатському регіоні». 
Поряд з інвестиційними системами фінансування і кредитування водозахисних заходів 

(державний і місцевий бюджети, природоохоронні фонди, банки, іноземні надходження тощо) ними 
повинні стати економіко-операційні інвестиції. На сьогодні власні кошти підприємств, як і в попередні 
роки, залишаються важливим джерелом інвестування. Це стосується як капітальних вкладень, так і 
поточних витрат. 

Таким чином, розширенню можливостей інвестиційного забезпечення об’єктів водного 
господарства опосередковано служить підвищення ефективності функціонування водогосподарських 
підприємств, тобто покращення економічних  результатів їх операційної діяльності.  

Перш за все в процесі операційної діяльності слід звернути увагу на формування тарифів. Так, 
згідно з «Порядком формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення» їх розмір визначається водогосподарчими підприємствами самостійно. В основі 
розрахунку тарифів повинні бути покладені економічно обґрунтовані плановані витрати на 
виробництво послуг, які мають  відбивати усі виробничі, операційні та фінансові витрати. Однак, це 
далеко не так.  

Відомо, що величина тарифу залежить від величини повної собівартості вироблення послуги. На 
жаль, собівартість доведення природної води до питної якості значно змінюється. І це залежить від 
специфіки та результатів роботи певного суб’єкта водогосподарської діяльності. Наприклад, питома 
вага електроенергії, в базовому тарифі на водопостачання «Бориспільводоканалу» становить 27,5%, 
«Дніпроводоканалу» – 19,11%, заробітної плати – 38,7% та 2,4% відповідно. 

При умові затвердженні тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво, установа, яка їх затвердила, зобов’язана компенсувати 
різницю в оплаті із відповідного місцевого бюджету. Однак переважна більшість водогосподарських 
споруд працюють з від’ємним фінансовим результатом, що виступає головним аргументом 
систематичного підвищення тарифів.  
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- міжнародні інвестиції, кредити, гранти та компенсації за нанесену шкоду українській частині 
транскордонних водотоків з боку сусідніх країн;

- поточні витрати господарських суб’єктів на охорону природи, пов’язані із експлуатацією і 
обслуговуванням засобів природоохоронного призначення за рахунок прибутків від їх операційної 
діяльності;

- податки за забруднення навколишнього природного середовища скиданням стічних вод;
- оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення економічними суб’єктами; 
- орендна плата за користування поверхневими водними об’єктами у промислових обсягах;
- штрафи за адміністративні правопорушення у сфері охорони водних ресурсів.

Система інвестування об’єктів водного господарства формується на основі Державного бюджету 
України і місцевих бюджетів;  бюджету АР Крим; фондів охорони навколишнього природного 
середовища всіх рівнів; власних коштів підприємств;  іноземних коштів інвестицій; інших 
позабюджетних коштів. Кожен з них має своє призначення та реалізується відповідно до чинного 
законодавства України. 

Так, інвестування та реалізація загальнодержавних програм розвитку водного господарства 
нашої країни здійснюється відповідно дол. Загальнодержавної програми водного господарства за 
рахунок відповідних бюджетних коштів за наступними системами:

- КПКВ 500 1020, КПКВ 5001030, КПКВ 500 1040 «Керівництво та управління у сфері водного 
господарства»;

- КПКВ 1050 «Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних 
систем»;

- КПКВ 500 1060 «Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, 
паспортизація, управління водними ресурсами»;

- КПКВ 500 1070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських 
угідь»;

- КПКВ 500 1080 «Комплексний противопаводковий захист в басейні р. Тиси у Закарпатській 
області»;

- КПКВ 500 1090 «Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських 
населених пунктів»;

- КПКВ 500 «Комплексний противопаводковий захист у Прикарпатському регіоні».
Поряд з інвестиційними системами фінансування і кредитування водозахисних заходів 

(державний і місцевий бюджети, природоохоронні фонди, банки, іноземні надходження тощо) ними 
повинні стати економіко-операційні інвестиції. На сьогодні власні кошти підприємств, як і в попередні 
роки, залишаються важливим джерелом інвестування. Це стосується як капітальних вкладень, так і 
поточних витрат.

Таким чином, розширенню можливостей інвестиційного забезпечення об’єктів водного 
господарства опосередковано служить підвищення ефективності функціонування водогосподарських 
підприємств, тобто покращення економічних  результатів їх операційної діяльності

Перш за все в процесі операційної діяльності слід звернути увагу на формування тарифів. Так, 
згідно з «Порядком формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення» їх розмір визначається водогосподарчими підприємствами самостійно. В основі 
розрахунку тарифів повинні бути покладені економічно обґрунтовані плановані витрати на 
виробництво послуг, які мають  відбивати усі виробничі, операційні та фінансові витрати. Однак, це 
далеко не так. 

Відомо, що величина тарифу залежить від величини повної собівартості вироблення послуги. На 
жаль, собівартість доведення природної води до питної якості значно змінюється. І це залежить від 
специфіки та результатів роботи певного суб’єкта водогосподарської діяльності. Наприклад, питома 
вага електроенергії, в базовому тарифі на водопостачання «Бориспільводоканалу» становить 27,5%, 
«Дніпроводоканалу» 19,11%, заробітної плати 38,7% та 2,4% відповідно.

При умові затвердженні тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно 
обґрунтованих витрат на їх виробництво, установа, яка їх затвердила, зобов’язана компенсувати 
різницю в оплаті із відповідного місцевого бюджету. Однак переважна більшість водогосподарських 
споруд працюють з від’ємним фінансовим результатом, що виступає головним аргументом 
систематичного підвищення тарифів. 
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Аналогічна ситуація має місце при формуванні собівартості очищення зворотних вод до 
встановлених природоохоронним законодавством нормативів. Відповідно до обсягу поточних витрат 
підприємств, установ та організацій на очищення зворотних вод та фактичного обсягу нормативно-

очищеного скиду, собівартість очищення 1 м3
 зворотної води в середньому по Україні становить 

близько 3 грн; величина тарифу у кожному конкретному випадку встановлюється індивідуально в 
залежності від  повних витрат водоканалу на водовідведення: «Бориспільводоканал» 1,02 грн для 
населення та 2,16 грн для підприємств і організацій; «Дніпроводоканал» – 0,55 грн та 1,158 грн; КП 
«Компанія Вода Донбасу» – 1,86 грн та 4,26 грн відповідно. 

Особливої уваги потребують процеси формування та використання коштів у фондах 
водоохоронного призначення. Так, наприклад, обсяги  надходження в Державний бюджет від 
екологічно орієнтованих виплат в сфері водокористування включають збір за спеціальне 
водокористування; плату за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок 
загальнодержавного значення; збір за забруднення навколишнього природного середовища скиданням 
зворотних вод. Загалом суми цих інвестицій в 2008 році становлять близько 603,21 млн грн. В той же 
час частка витрат на охорону навколишнього природного середовища за рахунок Держбюджету у 
капітальних інвестиціях та поточних витратах з очищення зворотних вод, охорони і відновлення 
грунту, підземних та поверхневих вод становлять лише 271,48 млн грн, тобто у 2 рази менше ніж 
надходження. 

Відповідно до статті 48 закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в 
Україні в системі інвестиційного менеджменту водного господарства застосовується стимулювання 

процесів раціонального використання водних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища 
яке здійснюється шляхом: 

- надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян у разі реалізації 
ними заходів щодо раціонального використання водних ресурсів і охорони навколишнього природного 
середовища, при переході на маловідходні, ресурсно- і енергозберігаючі технології, організації 
виробництва і впровадженні очисного устаткування і устаткування для утилізації і знищення відходів, 
а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища і джерелами викидів і 
скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, направлених на поліпшення охорони 
навколишнього природного середовища; 

- надання на  пільгових умовах короткострокових і довгострокових позик для реалізації заходів щодо 
забезпечення раціонального використання водних ресурсів і охорони навколишнього природного 
середовища; 

- встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів; 
- звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища; 
- передачі частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних 

умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи для гарантованого зниження 
викидів і скидань забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, хімічних і біологічних 
впливів на стан навколишнього природного середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій 
і виробництв. 

Саме стимулювання прогресивних змін в системі управління об’єктами водного господарства, 
яке має місце в процесі інвестиційного менеджменту, веде до скорочення витрат на адміністрування з 
боку держави процесів управління водними ресурсами, підвищення ефективності операційної 
діяльності водогосподарських підприємств, сприяє зацікавленості водоспожи-вачів в зменшенні 
навантаження на навколишнє природне середовище.  

Держводагенство, до основних завдань якого відносяться: 
- підготовка пропозицій  щодо  формування державної політики у галузі водного господарства та 

меліорації земель; 
- встановлення режимів роботи водоймищ комплексного призначення і водогосподарських систем; 
- регулювання і перерозподіл водних ресурсів; 
- попередження та усунення шкідливого впливу вод; 
- ведення радіологічного і гідрохімічного моніторингу водних об’єктів комплексного призначення; 
- ведення державного обліку використання вод; 
- проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських систем та об’єктів; 
- міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони природних вод; 
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- здійснення контролю за раціональним використанням водних ресурсів і вирішення інших питань у 
галузі водного господарства. 

Запровадження басейнового принципу управління водними ресурсами до вирішення проблем, 
пов'язаних з якістю води, її дефіцитом або надлишками, гарантує забезпечення соціально-економічного 
розвитку та охорони водних екосистем.  

Відповідно до цього, Водна Рамкова Директива визначила такі основні вимоги до управління 
річковими басейнами [9]: 

- об'єктом управління водних ресурсів є річковий басейн у його гідрографічних межах; 
- створення уповноваженого органу, який відповідає за управління водних ресурсів в цілому у 

басейні; 
- розробка генерального плану управління і розвитку басейну; 
- покриття витрат у сфері охорони водних ресурсів та навколишнього середовища, з урахуванням 

економічного стану у басейні і у відповідності з принципом «забрудник платить»; 
- участь водокористувачів в управлінні басейнами та їх інформування; 
- залучення громадськості до прийняття Басейнових планів та їх виконання. 

4.3. Інституціональне забезпечення механізму управління  
об’єктами водного господарства 

В основу реформування системи управління водними ресурсами в Україні покладено  наукове 
обґрунтування та узгодження соціальних, економічних та екологічних інтересів суспільства, 
забезпечення  гласності і демократизму та  широкого міжнародного співробітництва, формування у 
населення екологічного світогляду. Запровадження інноваційно-інвестиційного механізму управління 

об’єктами водного господарства перш за все потребує формування відповідного  інституціонального та 
інформаційного середовища.  

У інституціональному забезпеченні функціонування інноваційно-інвестиційного механізму 
управління об’єктами водного господарства, спрямованого на їх виробничо-експлуатаційну, санітарно-

гігієнічну та природоохоронну діяльність, важлива роль належить законодавству, що регулює водні 
відносини в Україні. 

Нормативно – правовою базою інституціального забезпечення процесів управління водними 
ресурсами в Україні є Конституція України, Закони України, Укази Президента України,  Постанови та 
Розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Конституція України. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені 
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. 

Водний кодекс України від 06.06.95 №213/95-ВР. Усі води (водні об'єкти) на території України є 
національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і 
соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і 
є обмеженими та уразливими природними об’єктами. 

Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» від 17.01.02 
№2988-ІІІ, розділ 1, загальні положення. Программа спрямована на реалізацію державної політики 
щодо поліпшення забезпечення якісною водою населення і галузей економіки, розв’язання 
водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для переходу до сталого та ефективного 
функціонування водогосподарського комплексу.  

Закон України «Про меліорацію земель» від 06.06.95 №213/95-ВР. Цей Закон визначає засади 
правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, 
використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади 
і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення 
екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів. 
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- здійснення контролю за раціональним використанням водних ресурсів і вирішення інших питань у 
галузі водного господарства.

Запровадження басейнового принципу управління водними ресурсами до вирішення проблем, 
пов'язаних з якістю води, її дефіцитом або надлишками, гарантує забезпечення соціально-економічного 
розвитку та охорони водних екосистем. 

Відповідно до цього, Водна Рамкова Директива визначила такі основні вимоги до управління 
річковими басейнами [ ]:

- об'єктом управління водних ресурсів є річковий басейн у його гідрографічних межах;
- створення уповноваженого органу, який відповідає за управління водних ресурсів в цілому у 

басейні;
- розробка генерального плану управління і розвитку басейну;
- покриття витрат у сфері охорони водних ресурсів та навколишнього середовища, з урахуванням 

економічного стану у басейні і у відповідності з принципом «забрудник платить»;
- участь водокористувачів в управлінні басейнами та їх інформування;
- залучення громадськості до прийняття Басейнових планів та їх виконання.

Інституціональне забезпечення механізму управління 
об’єктами водного господарства

В основу реформування системи управління водними ресурсами в Україні покладено  наукове 
обґрунтування та узгодження соціальних, економічних та екологічних інтересів суспільства, 
забезпечення  гласності і демократизму та  широкого міжнародного співробітництва, формування у 
населення екологічного світогляду. Запровадження інноваційно-інвестиційного механізму управління
об’єктами водного господарства перш за все потребує формування відповідного  інституціонального та 
інформаційного середовища. 

У інституціональному забезпеченні функціонування інноваційно-інвестиційного механізму 
управління об’єктами водного господарства, спрямованого на їх виробничо-експлуатаційну, санітарно-

гігієнічну та природоохоронну діяльність, важлива роль належить законодавству, що регулює водні 
відносини в Україні.

Нормативно правовою базою інституціального забезпечення процесів управління водними 
ресурсами в Україні є Конституція України, Закони України, Укази Президента України,  Постанови та 
Розпорядження Кабінету Міністрів України.

Конституція України. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені 
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Водний кодекс України від 06.06.95 №213/95-ВР. Усі води (водні об'єкти) на території України є 
національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і 
соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і 
є обмеженими та уразливими природними об’єктами.

Закон України «Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства» від 17.01.02 
№2988-ІІІ, розділ 1, загальні положення. Программа спрямована на реалізацію державної політики 
щодо поліпшення забезпечення якісною водою населення і галузей економіки, розв’язання 
водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для переходу до сталого та ефективного 
функціонування водогосподарського комплексу. 

Закон України «Про меліорацію земель» від 06.06.95 №213/95-ВР. Цей Закон визначає засади 
правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації земель, 
використання меліорованих земель і меліоративних систем, та повноваження органів виконавчої влади 
і органів місцевого самоврядування у сфері меліорації земель і спрямований на забезпечення 
екологічної безпеки меліоративних систем та захисту суспільних інтересів.
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Закон України «Про затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» від 
24.05.2012 р. № 4836-VI. 

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» від 07.12.84 №8073-Х, стаття 139. 
Даний документ визначає спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузях водного 
господарства, геології та використання надр. Органи спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади у галузі водного господарства розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (статті 48, 
59, 60, 61 за винятком випадків забруднення та вичерпання підземних вод або порушення 
водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод). 

Указ Президента України «Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-
меліоративного комплексу» від 03.03.06 №187/2006. З метою відновлення ефективного функціонування 
водогосподарсько-меліоративного комплексу та активізації інвестиційної діяльності у сфері виробництва 
сільськогосподарської продукції визначено визнати за необхідне здійснити заходи щодо державної 
підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу, спрямувавши основні зусилля на поліпшення 
якості забезпечення водними ресурсами населення і галузей економіки, розв’язання надзвичайно гострих 
водогосподарських і екологічних проблем, підвищення рівня сталого та ефективності аграрного 
виробництва, зменшення його залежності від несприятливих природно-кліматичних умов. 

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні» 
від 03.03.06 №187/2006. З метою відновлення ефективного функціонування водогосподарсько-

меліоративного комплексу та активізації інвестиційної діяльності у сфері виробництва 
сільськогосподарської продукції визначено визнати за необхідне здійснити заходи, спрямовані на 
дальший розвиток зрошуваного землеробства, нарощування аграрного потенціалу і створення 
сприятливих умов для соціально-економічно та екологічно збалансованого розвитку південних регіонів 
України. 

Постанови та розпорядження кабінету Міністрів: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 1999 р. №1379 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до 
сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і 
фізичних осіб». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10. 2000 р. №1704 «Про Комплексну програму 
розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошувальних та осушених угідь на період 
до 2010 року». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2001 р. №1388 (із змінами) «Про затвердження 
Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-

2006 роки та прогноз до 2015 року». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3.10.2006 р. №901 «Про затвердження Комплексної 
програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на 
період до 2010 року та прогноз до 2020 року». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06. 2006 р. №863 «Питання розвитку меліорації 
земель і поліпшення екологічного стану зрошувальних та осушених угідь». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. №557 «Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. №882 «Про затвердження Положення 
про Державний комітет України по водному господарству». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. №1151 «Про затвердження Державної 
цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та 
Сірету». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. №1139 «Про затвердження критеріїв, за 
якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових 
заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. №882 «Про затвердження Положення 
про Державний комітет України по водному господарству». 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2008 р. №693 «Про фінансування невідкладних робіт з 
відновлення об’єктів протипаводкового захисту населених пунктів, які постраждали від стихійного лиха, що 
сталося 23-27 липня 2008 р., та невідкладних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із шкідливою дією вод в Україні».  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. №880-р «Про схвалення концепції 
національної екологічної політики України на період до 2020 року». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.09.2009 р. №1029-р «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2020 року». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №246-р «Про здійснення заходів 
щодо запобігання можливому затопленню територій внаслідок льодоходу та повені». 

Спеціально уповноваженою інституцією державної виконавчої влади у галузі використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів є Держводагенство, до основних завдань якого 
відносяться: 

- підготовка пропозицій  щодо формування  державної політики у галузі водного господарства та 
меліорації земель; 

- встановлення режимів роботи водоймищ комплексного призначення і водогосподарських систем; 
- регулювання і перерозподіл водних ресурсів; 
- попередження та усунення шкідливого впливу вод; 
- ведення радіологічного і гідрохімічного моніторингу водних об’єктів комплексного призначення; 
- ведення державного обліку використання вод; 
- проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських систем та об’єктів; 
- міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони природних вод; 
- здійснення контролю за раціональним використанням водних ресурсів і вирішення інших питань у 

галузі водного господарства. 
Держводагентство України є структуризоване (рис. 4.7). Воно виконує базові завдання щодо 

управління, використання та відтворення водних ресурсів України. Завдання структури підрозділів 
Держводагентства України полягають у наступному: 

Управління використання водних ресурсів. Основні завдання: 
- підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері управління, використання та 

відтворення поверхневих водних ресурсів, і участь у її реалізації; 
- визначення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах і забезпечення 

функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині моніторингу поверхневих вод; 
- забезпечення та координація дій організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, 

при виконанні заходів з управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; 
- забезпечення організації розробки схем комплексного використання та охорони водних ресурсів та 

формування довгострокового прогнозу водогосподарських балансів. 
Управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації. 

Основні завдання: 
- організація, разом з структурними підрозділами апарату Держводагентства України, єдиної 

технічної політики щодо експлуатації та реконструкції відомчих водогосподарських об’єктів 
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, захисних 
гідротехнічних і протипаводкових споруд на водних об’єктах спільного користування, каналів 
багатоцільового використання та міжбасейнового перерозподілу стоку водних ресурсів, організації 
зв’язку, застосування нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, раціонального і ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 
дорожнього руху; 

- розроблення та здійснення комплексних заходів з підтримання експлуатаційної надійності каналів 
міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів, забезпечення безаварійної роботи енергетичного та 
насосно-силового обладнання на водогосподарських об’єктах і меліоративних системах, впровадження 
нових методів і технологій ремонтно-доглядових робіт, відновлення та реставрації насосно-силового 
устаткування та іншого гідротехнічного обладнання; 

- розробка заходів щодо енергозабезпечення, енергозбереження, поліпшення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища; 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2008 р. №693 «Про фінансування невідкладних робіт з 
відновлення об’єктів протипаводкового захисту населених пунктів, які постраждали від стихійного лиха, що 
сталося 23-27 липня 2008 р., та невідкладних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із шкідливою дією вод в Україні».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. №880-р «Про схвалення концепції 
національної екологічної політики України на період до 2020 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3.09.2009 р. №1029-р «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2020 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. №246-р «Про здійснення заходів 
щодо запобігання можливому затопленню територій внаслідок льодоходу та повені».

Спеціально уповноваженою інституцією державної виконавчої влади у галузі використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів є Держводагенство, до основних завдань якого 
відносяться:

- підготовка пропозицій  щодо формування  державної політики у галузі водного господарства та 
меліорації земель;

- встановлення режимів роботи водоймищ комплексного призначення і водогосподарських систем;
- регулювання і перерозподіл водних ресурсів;
- попередження та усунення шкідливого впливу вод;
- ведення радіологічного і гідрохімічного моніторингу водних об’єктів комплексного призначення;
- ведення державного обліку використання вод;
- проектування, будівництво і експлуатація водогосподарських систем та об’єктів;
- міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони природних вод;
- здійснення контролю за раціональним використанням водних ресурсів і вирішення інших питань у 

галузі водного господарства.
Держводагентство України є структуризоване (рис. 4.7). Воно виконує базові завдання щодо 

управління, використання та відтворення водних ресурсів України. Завдання структури підрозділів 
Держводагентства України полягають у наступному:

Управління використання водних ресурсів Основні завдання:
- підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері управління, використання та 

відтворення поверхневих водних ресурсів, і участь у її реалізації;
- визначення потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах і забезпечення 

функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині моніторингу поверхневих вод;
- забезпечення та координація дій організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, 

при виконанні заходів з управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
- забезпечення організації розробки схем комплексного використання та охорони водних ресурсів та 

формування довгострокового прогнозу водогосподарських балансів.
Управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації

Основні завдання:
- організація, разом з структурними підрозділами апарату Держводагентства України, єдиної 

технічної політики щодо експлуатації та реконструкції відомчих водогосподарських об’єктів 
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, захисних 
гідротехнічних і протипаводкових споруд на водних об’єктах спільного користування, каналів 
багатоцільового використання та міжбасейнового перерозподілу стоку водних ресурсів, організації 
зв’язку, застосування нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, раціонального і ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, охорони праці, пожежної безпеки та безпеки 
дорожнього руху;

- розроблення та здійснення комплексних заходів з підтримання експлуатаційної надійності каналів 
міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів, забезпечення безаварійної роботи енергетичного та 
насосно-силового обладнання на водогосподарських об’єктах і меліоративних системах, впровадження 
нових методів і технологій ремонтно-доглядових робіт, відновлення та реставрації насосно-силового 
устаткування та іншого гідротехнічного обладнання;

- розробка заходів щодо енергозабезпечення, енергозбереження, поліпшення стану безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища;
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Рис. 4.7. Структура та штатний розпис Державного агентства водних ресурсів України 
(Держводагенства) 

 
- забезпечення та координація дій підвідомчих організацій при виконанні заходів з попередження 

шкідливої дії вод, планування та здійснення заходів з ліквідації наслідків підтоплення населених 
пунктів і сільськогосподарських угідь та експлуатації захисних протипаводкових гідротехнічних 
споруд. 

Відділ економіки та управління державним майном. Основні завдання: 
- формування єдиної політики щодо управління об’єктами державної власності, що належать до 

сфери управління Держводагентства; 
- реалізація державних концепцій і програм, що стосуються сфери діяльності Держводагентства, у 

частині організації і вдосконалення планово-економічної і аналітичної роботи; 
- забезпечення проведення державної політики у сфері соціально-трудових відносин і регулювання 

оплати праці, додержання штатної дисципліни організаціями, що належать до сфери управління 
Держводагентства. 

Відділ фінансів. Основні завдання: 
- організація планово-фінансову роботу в частині фінансування Держводагентства, підприємств, 

установ та організацій, що належить до сфери його управління; 
- участь у розробці проектів прогнозних і програмних документів з питань фінансового 

забезпечення водогосподарсько-меліоративного комплексу, підготовка необхідних розрахунків, 
обґрунтування, погодження із заінтересованими міністерствами і відомствами; 
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- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог бюджетного 
законодавства у частині складання та виконання кошторисів; 

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансовій діяльності, виявлення і мобілізація 
фінансових ресурсів. 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Основні завдання: 
- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та 

складення звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» і Положенням про Державне агентство водних ресурсів України; 

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і 
результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями 
(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, 
своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих 
бюджетних зобов’язань; 

- забезпечення за результатами узагальнення бухгалтерської звітності контролю за наявністю і 
рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 
затверджених нормативів і кошторисів; 

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і 
мобілізація внутрішньогосподарських резервів; 

- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань 
ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих 
установах та підприємствах. 

Відділ діловодства та контролю. Основні завдання: 
- здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказів і доручень керівництва Держводагентства, звернень та запитів 
народних депутатів України, звернень громадян; 

- дотримання єдиного порядку ведення діловодства та архіву в апараті Держводагентства, 
підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства, 
відповідно до встановлених правил; 

- приймання, облік, зберігання та використання документів з грифом «Для службового 
користування»; 

- господарське обслуговування та дотримання належного стану приміщень апарату 
Держводагентства відповідно до правил виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки. 

Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ. Основні завдання: 
- забезпечення практичної реалізації державної інформаційної політики, ефективної взаємодії із 

засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю; 
- проведення моніторингу та аналізу громадської думки щодо діяльності Держводагентства, 

сприяння врахуванню зазначеної інформації під час формування та реалізації державної політики у 
сфері діяльності Держводагентства; 

- оганізаційне забезпечення діяльності керівництва Держводагентства. 
Відділ водогосподарського будівництва, інвестицій та проектних робіт. Основні завдання: 

- здійснює виконання заходів з реалізації державних цільових програм, пов'язаних із попередженням 
шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь; 

- організовує виконання робіт, пов'язаних із запобіганням та мінімізацією наслідків шкідливої дії 
вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель, а 
також сільських населених пунктів, забезпечує в установленому порядку функціонування підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

- забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію 
систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та 
каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем, 
водогосподарських об'єктів комплексного призначення; 

- проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво 
(реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем. 
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- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог бюджетного 
законодавства у частині складання та виконання кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансовій діяльності, виявлення і мобілізація 
фінансових ресурсів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності. Основні завдання:
- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та 

складення звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» і Положенням про Державне агентство водних ресурсів України;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і 
результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями 
(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, 
своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих 
бюджетних зобов’язань;

- забезпечення за результатами узагальнення бухгалтерської звітності контролю за наявністю і 
рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 
затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і 
мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань 
ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих 
установах та підприємствах.

Відділ діловодства та контролю. Основні завдання:
- здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказів і доручень керівництва Держводагентства, звернень та запитів 
народних депутатів України, звернень громадян;

- дотримання єдиного порядку ведення діловодства та архіву в апараті Держводагентства, 
підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держводагентства, 
відповідно до встановлених правил;

- приймання, облік, зберігання та використання документів з грифом «Для службового 
користування»;

- господарське обслуговування та дотримання належного стану приміщень апарату 
Держводагентства відповідно до правил виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

Відділ зв’язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ. Основні завдання:
- забезпечення практичної реалізації державної інформаційної політики, ефективної взаємодії із 

засобами масової інформації, підтримання діалогових відносин з громадськістю;
- проведення моніторингу та аналізу громадської думки щодо діяльності Держводагентства, 

сприяння врахуванню зазначеної інформації під час формування та реалізації державної політики у 
сфері діяльності Держводагентства;

- оганізаційне забезпечення діяльності керівництва Держводагентства.
Відділ водогосподарського будівництва, інвестицій та проектних робіт. Основні завдання:

- здійснює виконання заходів з реалізації державних цільових програм, пов'язаних із попередженням 
шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених 
пунктів та сільськогосподарських угідь;

- організовує виконання робіт, пов'язаних із запобіганням та мінімізацією наслідків шкідливої дії 
вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель, а 
також сільських населених пунктів, забезпечує в установленому порядку функціонування підприємств, 
установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво і реконструкцію 
систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та 
каналізації у сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем, 
водогосподарських об'єктів комплексного призначення;

- проводить галузеву експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво 
(реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.
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Відділ з управління персоналом. Основні завдання: 
- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом у 

сфері діяльності Держводагентства України; 
- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, документальне 

оформлення проходження державної служби  та трудових відносин; 
- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання; 
- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх 

безперервного навчання. 
Сектор науково-технічного забезпечення. Основні завдання: 

- забезпечення єдиної науково-технічної політики в проектуванні, будівництві та експлуатації 
водогосподарських об’єктів, організація роботи щодо метрологічного забезпечення галузі та 
впровадження науково-технічних досягнень, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, а також 
проведення обміну передовим досвідом роботи і науково-технічною інформацією; 

- забезпечення виконання прикладних науково-дослідних робіт у сфері водного господарства та 
меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів. 

Сектор міжнародного співробітництва. Основні завдання: 
- підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері водного господарства і 

меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в частині 
здійснення міжнародного співробітництва; 

- підготовка пропозицій щодо укладення та денонсації міжнародних договорів України, координація 
виконання зобов’язань, узятих Україною за міжнародними договорами з питань, що належать до 
компетенції Держводагентства; 

- координація міжнародного співробітництва в галузі водного господарства та меліорації земель, 
використання, управління та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також використання 
міжнародної технічної та фінансової допомоги для реалізації водогосподарських та водоохоронних 
проектів в системі Держводагентства; 

Юридичний сектор. Основні завдання: 
- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у галузі водного 

господарства, правильного застосування законодавства в Агентстві та водогосподарських організаціях, 
у представленні інтересів Агентства в судах; 

- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать 
до компетенції Держводагентства; 

- здійснює у межах компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. 

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту.  
Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи [15] 

За кожним з основних напрямків діяльності Державного агентства України визначено структурні 
підрозділи, а саме: 

Блок управління водними ресурсами, забезпечення водою населення та галузей економіки, 
захисту від шкідливої дії вод. 

Басейнові (9) та регіональні (16) управління водних ресурсів: Здійснення аналізу, прогнозу і 
координації діяльності у басейнах річок з питань водокористування та управління водними ресурсами: 
аналіз та оцінка якісного та кількісного стану водних ресурсів з урахуванням впливу на його формування 
господарської діяльності, як на окремих так і на всій території водозбірних басейнів річок; аналіз та 
узагальнення даних обліку використання водних ресурсів в басейні; аналіз та узагальнення даних щодо 
надходження платежів за використання водних ресурсів в розрізі областей та по басейну в цілому; 
складання та аналіз водогосподарського балансу басейну і ведення водного кадастру у частині 
водокористування в басейні; погодження  клопотань щодо видачі дозволів на спецводокористування в 
басейні; координація виконання заходів щодо поліпшення водоекологічного стану в басейні; складання 
звітів про водогосподарську діяльність в басейні на підставі аналізу та узагальнення відповідних звітів по 
областях наданих облводгоспами; встановлення і контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ 
великих річок, у тому числі на період пропуску повеней і паводків; здійснення аналізу та узагальнення 
даних моніторингу якості поверхневих вод; аналіз виконання заходів щодо оздоровлення водних об'єктів 
басейну за рахунок усіх джерел фінансування (заліснення, залуження, розчистка русел річок, винесення 
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меж прибережних захисних смуг); впровадження басейнового принципу; координація дій облводгоспів з 
питань управління водними ресурсами в басейні. 

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з питань водогосподарчого будівництва 
і зрошуваного землеробства та обласні виробничі управління меліорації та водного господарства (22): 
Забезпечення в межах своїх повноважень відповідно до законодавства на території АР Крим та 
областей вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, 
меліорації земель, вирішує разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими обласними 
організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки 
водними ресурсами. Організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо 
розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, 
здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її насідків, включаючи 
протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель. 

Організація експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної 
інфраструктури, які перебувають у державній власності на території АР Крим та областей. Контроль за 

меліоративним станом зрошуваних та осушених земель, виконання заходів щодо запобігання його 
погіршенню.  

Міжрайонні та районні управління водного господарства (148): Експлуатація державних 
меліоративних систем міжгосподарського значення водогосподарських комплексів та окремих споруд 
та відповідальність за стан організації експлуатаційно-ремонтних робіт, використання і регулювання 
водних ресурсів. 

Контроль за додержанням вимог Водного кодексу та природоохоронного законодавства щодо 
збереження і раціонального використання водних ресурсів. Проведення заходів щодо попередження 
шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об’єктах 
Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь 
від затоплення. 

Організація експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення 
водогосподарських комплексів та окремих споруд, виконання поточного і капітального ремонтів, 
надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування 
внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зрошення, промислові комунальні та 
інші потреби. 

Участь у веденні моніторингу меліорованих земель. 
Управління магістральних каналів (5): Здійснення міжбасейнового перерозподілу стоку. 

Підтримання у технічно-справному стані та експлуатація комплексу гідротехнічних споруд, своєчасне 
забезпечення водою населення, промислових і сільськогосподарських споживачів. 

Гідрогеолого-меліоративні експедиції і партії (25): Контроль за меліоративним станом 
територій, які перебувають у зоні впливу меліоративних систем. Забезпечення функціонування і 
збереження режимної мережі спостережних свердловин, спорудження нових свердловин, а також 
проведення їх поточного і капітального ремонту. Обґрунтування експлуатаційних заходів щодо 
утримання у належному стані і підвищення технічного рівня меліоративних систем і забезпечення 
належних еколого-меліоративних умов на прилеглих до них землях. 

Блок установ освіти. 
Державний інститут управління та економіки водних ресурсів: Державний інститут управління 

і економіки водних ресурсів здійснює підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку слухачів. 
Протягом 2009 року в інституті підвищили кваліфікацію 2960 керівників, професіоналів та фахівців 
водогосподарської галузі, що складає 32% від зазначеної категорії працівників і відповідає вимогам 
Генеральної Угоди щодо періодичності підвищення кваліфікації. 

Технічні школи (5): До сфери управління Держводагенства належать п'ять технічних шкіл: 
Джанкойська, Кам’янка-Дніпровська, Каховська, Мелітопольська та Нікопольська.  

Технічні школи Державного комітету України по водному господарству є державними 
бюджетним професійно-технічними навчальними закладами першого атестаційного рівня з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і забезпечують реалізацію потреб галузі 
та громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією. 

Блок державних підприємств. 
Державні проектно-вишукувальні інститути та їх філії (9): Діяльність державних проектно-
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меж прибережних захисних смуг); впровадження басейнового принципу; координація дій облводгоспів з 
питань управління водними ресурсами в басейні.

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з питань водогосподарчого будівництва 
і зрошуваного землеробства та обласні виробничі управління меліорації та водного господарства (22):
Забезпечення в межах своїх повноважень відповідно до законодавства на території АР Крим та 
областей вирішення питань у сфері використання, збереження та відтворення водних ресурсів, 
меліорації земель, вирішує разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими обласними 
організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки 
водними ресурсами. Організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо 
розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушуваних угідь, 
здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливої дії вод і ліквідацією її насідків, включаючи 
протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель.

Організація експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної 
інфраструктури, які перебувають у державній власності на території АР Крим та областей. Контроль за
меліоративним станом зрошуваних та осушених земель, виконання заходів щодо запобігання його 
погіршенню. 

Міжрайонні та районні управління водного господарства (148): Експлуатація державних 
меліоративних систем міжгосподарського значення водогосподарських комплексів та окремих споруд 
та відповідальність за стан організації експлуатаційно-ремонтних робіт, використання і регулювання 
водних ресурсів.

Контроль за додержанням вимог Водного кодексу та природоохоронного законодавства щодо 
збереження і раціонального використання водних ресурсів. Проведення заходів щодо попередження 
шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об’єктах 
Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь 
від затоплення.

Організація експлуатації державних меліоративних систем міжгосподарського значення 
водогосподарських комплексів та окремих споруд, виконання поточного і капітального ремонтів, 
надання послуг водокористувачам на договірних засадах з технічного обслуговування 
внутрішньогосподарських меліоративних систем, подачі води на зрошення, промислові комунальні та 
інші потреби.

Участь у веденні моніторингу меліорованих земель.
Управління магістральних каналів (5): Здійснення міжбасейнового перерозподілу стоку. 

Підтримання у технічно-справному стані та експлуатація комплексу гідротехнічних споруд, своєчасне 
забезпечення водою населення, промислових і сільськогосподарських споживачів.

Гідрогеолого-меліоративні експедиції і партії (25): Контроль за меліоративним станом 
територій, які перебувають у зоні впливу меліоративних систем. Забезпечення функціонування і 
збереження режимної мережі спостережних свердловин, спорудження нових свердловин, а також 
проведення їх поточного і капітального ремонту. Обґрунтування експлуатаційних заходів щодо 
утримання у належному стані і підвищення технічного рівня меліоративних систем і забезпечення 
належних еколого-меліоративних умов на прилеглих до них землях.

Блок установ освіти.
Державний інститут управління та економіки водних ресурсів: Державний інститут управління 

і економіки водних ресурсів здійснює підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку слухачів. 
Протягом 2009 року в інституті підвищили кваліфікацію 2960 керівників, професіоналів та фахівців 
водогосподарської галузі, що складає 32% від зазначеної категорії працівників і відповідає вимогам 
Генеральної Угоди щодо періодичності підвищення кваліфікації.

Технічні школи (5): До сфери управління Держводагенства належать п'ять технічних шкіл: 
Джанкойська, Кам’янка-Дніпровська, Каховська, Мелітопольська та Нікопольська. 

Технічні школи Державного комітету України по водному господарству є державними 
бюджетним професійно-технічними навчальними закладами першого атестаційного рівня з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і забезпечують реалізацію потреб галузі 
та громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією.

Блок державних підприємств.
Державні проектно-вишукувальні інститути та їх філії (9): Діяльність державних проектно-
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будівництва водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів, реконструкції зрошувальних 
осушувальних земель та їх інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів сільськогосподарських 
угідь від затоплення паводковими і підтоплення ґрунтовими водам виконання робіт з екологічного 
поліпшення річок і водойм, визначення зон можливо: затоплення та прибережних захисних смуг на водних 
об'єктах України, здійснені протиерозійних заходів. Крім цього, розробляються проекти об’єктів 
комунального господарства, енергопостачання, водосховищ і ставків, доріг тощо. 

Також проектні інститути виконують: топографо-геодезичні роботи, складай кадастрових планів, 
виготовлення державних актів на право власності на землю, проектів відведення земельних ділянок, 
інженерно-геологічні, гідрогеологічні вишукування гідрологічні роботи. 

Державне підприємство «Укрводсервіс»: Державне підприємство «Укрводсервіс» (ДП 
«Укрводсервіс») засноване на державі власності і належить до сфери управління Держводагенства 
України. 

Основним завданням підприємства є організація та сприяння розвитку водогосподарсько-

меліоративного комплексу, зокрема у сфері управління і контролю використанням і охороною вод та 
відтворенням водних ресурсів, здійснення господарської діяльності для організації належного 
використання державного майна. 

Підприємство здійснює функції замовника з будівництва водогосподарських об'єктів, 
передбачених державними цільовими та регіональними програмами, що фінансують державного, 
місцевого бюджетів та інших джерел фінансування. 

Крім зазначеного, підприємство здійснює науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, 
спрямовані на реалізацію загальнодержавних програм з питань розвитку водного господарства, 
підвищення технічного рівня і поліпшення як будівництва, реконструкції та експлуатації 
водогосподарських систем, а також їх впровадження. 

Державне підприємство «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів у 
Закарпатській області»: Державне підприємство «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських 
об’єктів закарпатської області» (скорочена назва ДП ОДБВО Закарпатської області) створене відповідно до 
наказу Держводгоспу (нині Держводагенство) від 10.02.06 №28, основане на державній власності і 
належить до сфери управління Держводагенства України. 

Підприємство є головним відомчим замовником і отримувачем коштів Державного бюджету 
України і матеріальних ресурсів з будівництва, реконструкції, розшир технічного переоснащення, 
капітального ремонту об’єктів «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в 
Закарпатській області на 2006-2015 років «Комплексної програми розвитку меліорації земель і 
поліпшення екологічного зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року» та інших 
водогосподарських об’єктів. 

Державне підприємство Експлуатаційно-технічне управління «Воденергоремналадка»: Державне 

підприємство «Експлуатаційно-технічне управління «Воденерго-ремналадка (скорочена назва ДП ЕТУ 
«Воденергоремналадка») засноване на державній власності і належить до сфери управління 
Держводагенства України. 

Основним завданням ДП ЕТУ «Воденергоремналадка» є: виробництво і реалізація електричної 
енергії, виконання функцій замовника з будівництва вітрових електростанцій, водогосподарських 
об'єктів, передбачених державними цільовими та регіональними програмами, що фінансуються з 
державного та місцевого бюджетів, надання послуг, забезпечення функціонування зрошувальних і 
дренажних систем, що знаходяться на території АР Крим та інших регіонів України, здійснення 
господарської діяльності для організації належного використання державного майна. 

Державне підприємство Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту: Державне 
підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (скорочена назва Львівська 
ОДПЗ) створене відповідно до наказу Держводгоспу (нині Держводагенство) від 09.09.09 №150, 
основане на державній власності і належить до сфери управління Держводагенства України. 

Підприємство створене на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
08.07.09 № 856 «Про залучення у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації 
інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області на 2009-2011 

роки» з метою реалізації інвестиційного проекту «Комплексний протипаводковий захист у Львівській 
області». 

Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»: 
Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» 
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(скорочена назва Одеська ОДБВО) створене відповідно до наказу Держводгоспу (нині 
Держводагенство) від 30.10.09 №195 основане на державній власності і належить до сфери управління 
Держводагенства України. 

Підприємство створене з метою забезпечення реалізації у повному обсязі функцій замовника з 
будівництва, реконструкції та відновлення водогосподарських об'єктів Одеської області відповідно до 
Державної цільової соціальної програми першочергового забезпечення централізованим 
водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, на період до 2010 
року, інших державних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагенство.  

З метою активізації державної водної політики щодо підвищення рівня забезпеченості якісною водою 
населення та галузей економіки, оптимізації водоспоживання, захисту територій і населених пунктів від 
шкідливої дії вод, збереження і відтворення водних ресурсів на засадах  інтегрованого управління водними 
ресурсами і адаптації водного законодавства до законодавства ЄС була розроблена загальнодержавна 
програма розвитку водного господарства (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Загальнодержавна програма розвитку водного господарства України 
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(скорочена назва Одеська ОДБВО) створене відповідно до наказу Держводгоспу (нині 
Держводагенство) від 30.10.09 №195 основане на державній власності і належить до сфери управління 
Держводагенства України.

Підприємство створене з метою забезпечення реалізації у повному обсязі функцій замовника з 
будівництва, реконструкції та відновлення водогосподарських об'єктів Одеської області відповідно до 
Державної цільової соціальної програми першочергового забезпечення централізованим 
водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, на період до 2010 
року, інших державних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагенство.

З метою активізації державної водної політики щодо підвищення рівня забезпеченості якісною водою 
населення та галузей економіки, оптимізації водоспоживання, захисту територій і населених пунктів від 
шкідливої дії вод, збереження і відтворення водних ресурсів на засадах  інтегрованого управління водними 
ресурсами і адаптації водного законодавства до законодавства ЄС була розроблена загальнодержавна 
програма розвитку водного господарства (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Загальнодержавна програма розвитку водного господарства України
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Інституціональне забезпечення механізму управління водними ресурсами повинно бути 
направлено на пріоритетність реалізації сучасних вимог інноваційного характеру. Саме вирішенню 
даної проблеми служить запровадження інтегрованого підходу до управління водними ресурсами, а це 
ще потребує певної реформації організаційної структури управління водними ресурсами, нової 
регламентації функцій і повноважень кожного рівня структури з надання водогосподарських послуг та 
створення відповідної системи басейнового управління.  

Інноваційно-інституційна модель інтегрованого управління водними ресурсами передбачає 
запровадження басейнового управління водогосподарськими об’єктами. Басейнове управління 
водними ресурсами є дієвим фактором впливу на водні ресурси. Він забезпечує створення необхідних 
водогосподарських та водно-екологічних умов. Його використання пов’язано із раціональним 
використанням, збереженням, відновленням і охороною вододжерел, попередженням і запобіганням 
техногенним катастрофам, акумулюванням зусиль на подолання їх наслідків. 

Слід зазначити, що процес застосування басейнового принципу управління все ще знаходиться 
на початковій стадії. В цьому плані доцільно розглянути процес реалізації раніше прийнятих 
пріоритетних напрямів формування управління та охорони водних ресурсів України на 2006-2015 роки, 
сутність яких полягає у наступному: 

Перший етап реформування (2006-2009 роки). 
Крім діючих шести управлінь, в басейнах річок Дніпро, Сіверський Донець, Південний і Західний 

Буг, Дністер та річок Криму передбачено створити  нові басейнові управління, а саме: в басейні Дунаю, 
Тиси, Десни, Прип'яті, Верхнього і Нижнього Дніпра та річок Приазов'я. 

Структуру управління водами в басейні Дністра і Прута у 2006 році було удосконалено. На базі 
Чернівецького облводгоспу та Дністровського басейнового управління водними ресурсами річок 
Дністра, Пруту і Сірету створено Дністровсько-Прутське басейнове управління водних ресурсів. 
Проведена розробка та впровадження пілотного проекту з організаційно-економічного і практичного 
опрацювання моделі управління, використання і охорони вод на основі басейнового принципу. 

У рамках пілотного проекту була передбачена розробка: 
- Положення про басейновий принцип управління; 
- Положення про Басейнове управління; 

- Положення про Басейнову раду районів річкових басейнів (суббасейнів); 

- Положення про регіональні управління водних ресурсів відповідно до вимог адміністративно-

територіальної реформи; 
- Положення про регіональну Басейнову раду; 
- Порядок регіонального співробітництва та укладання міжобласних та міжрайонних угод; 
- Плани управління водами річкового басейну та Схеми інтегрованого управління водами річкового 

басейну Довгострокової цільової басейнової програми комплексного розвитку та поточні плани щодо її 
реалізації; 

- Механізм фінансування та виконання програм і заходів на басейновому та регіональному рівнях; 
- Порядок проведення моніторингу виконання заходів програм і планів реформування управління і 

охорони вод. 
У перспективі басейнові управління здійснюватимуть практично повний обсяг функцій щодо 

управління водними ресурсами, включаючи вивчення стану водних ресурсів, ведення їх обліку, видачу 
дозволів на спеціальне водокористування, охорону вод, забезпечення захисту від шкідливої дії вод, 
моніторинг вод, паспортизацію, кадастр та інші. їх структурні підрозділи управління водного 
господарства, на балансі яких знаходяться основні фонди, будуть забезпечувати захист від шкідливої 
дії вод, перерозподіл та охорону водних ресурсів, інші функції в межах їх компетенції і працювати в 
рамках басейнових угод. 

З метою зменшення фінансового навантаження на бюджет, підвищення технічного рівня інженерних 
споруд та раціонального використання водних ресурсів на цьому етапі передбачають запровадити два 
пілотниих проекти із забезпечення галузей економіки водними ресурсами на базі Північно-Кримського 
каналу та водогосподарських об'єктів Херсонської області. 

Пілотний проект на базі Північно-Кримського каналу. Метою проекту є перетворення управлінь 
каналів, які утримуються за рахунок бюджету і забезпечують міжбасейновий перерозподіл водних 
ресурсів, у державні підприємства із змішаною формою фінансування та залученням коштів місцевих 
бюджетів та вітчизняних інвесторів. 
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Для цього необхідно переглянути тарифи із спецводокористування в розрізі галузей економіки та 
регіонів щодо їх оптимізації в частині покриття витрат, пов'язаних з відповідною вартістю води як 
природного ресурсу і вартістю виробленої продукції. 

Розробити по кожному управлінню каналів норми виробничих витрат, пов'язані з подачею води 
водокористувачам та утриманням в належному технічному стані основних фондів. Для цього необхідно 
узгодити на державному рівні механізм дотації з державного бюджету фактичних витрат у розмірі 20…30% 
шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів, які регламентують перелік та порядок 
надання платних послуг, ціноутворення та ін. 

У процесі експерименту розробити: 
- оптимальну економічну модель підприємства з подачі води; 
- структуру та статут державного підприємства; 
- фінансово-економічний механізм фінансування, включаючи плату за подачу води 

водокористувачами та надання бюджетної дотації; 
- перспективний план раціонального використання водних ресурсів; 
- автоматизовану систему управління водними ресурсами. 

Пілотний проект на базі водогосподарських об'єктів Херсонської області. Метою зазначеного 
проекту є відпрацювання організаційно-технічних та економічних засад роботи обласних управлінь 
меліорації і водного господарства в межах басейнового управління водного господарства, а районних і 
міжрайонних управлінь водного господарства – в межах адміністративних гідрографічних районів річкових 
басейнів.  

У процесі експерименту відпрацьовується структура управління з експлуатації основних фондів, які 
знаходяться на балансі водогосподарських організацій, та механізм змішаного фінансування 
експлуатаційних витрат. 

Другий етап реформування 2010-2012 роки. 
Виходячи із результатів організаційно-економічного експерименту, набутого в процесі 

запровадження пілотних проектів, продовжується підготовка повного  пакету законодавчих, 
нормативно-правових, інструктивних та методичних документів з управління, використання і охорони 
вод. Зокрема: 

- внесено відповідні зміни у Водний кодекс України, закони України «Про меліорацію земель», 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Земельний кодекс України, Закон України 
«Про концесії», Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

- підготовлено постанови Кабінету Міністрів України із затвердження: Положення про Басейнову 
раду, Положення про басейновий принцип управління та Положення про фінансово-економічний 
механізм змішаного фінансування; розроблені нормативно-методичні та інструктивні документи 
діяльності зазначених організацій з організаційних, економічних та регуляторних питань. 

Відповідно до адміністративно-територіальної реформи повинні бути визначеними регіони 
річкових басейнів та встановлені їх межі. Буде проведена підготовча робота із впровадження в Україні 
басейнового принципу на всій території басейнів. 

Третій етап реформування (2013-2015 роки). 
Завершення створення Басейнових управлінь та Басейнових рад по всіх басейнах на основі 

прийнятих законодавчих та нормативно-правових актів, а також укладених Басейнових угод. Тобто, 
створення системи державного управління водними ресурсами в річкових басейнах України, що 
забезпечить сталий розвиток економіки держави, участь територіальних громад, громадських організацій 
та водокористувачів у розподілі і охороні водних ресурсів. 

Відповідно до адміністративно-територіального устрою України будуть створені з новими 
функціональними задачами такі басейнові управління: Верхнього та Нижнього Дніпра, Західного і 
Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дністра та Прута, Дунаю, Тиси, Десни, Прип'яті, річок Приазов'я та 
Криму. 

Для забезпечення подачі води в маловодні регіони на базі управлінь каналів – Головного 
Каховського магістрального, Північно-Кримського, Дніпро-Донбас, Інгулецької зрошувальної системи, 
Дніпро-Інгулець будуть створені державні підприємства, які будуть інвестиційно привабливі і зможуть 
залучати вітчизняні та іноземні інвестиції. 

Зазначені напрями реформування відповідають проекту Концепції охорони вод, розробленої 
Мінприроди, та проекту Положення про басейновий принцип управління водними ресурсами, 
розробленого Держводагенством. Реформування системи управління водними ресурсами забезпечить: 
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Для цього необхідно переглянути тарифи із спецводокористування в розрізі галузей економіки та 
регіонів щодо їх оптимізації в частині покриття витрат, пов'язаних з відповідною вартістю води як 
природного ресурсу і вартістю виробленої продукції.

Розробити по кожному управлінню каналів норми виробничих витрат, пов'язані з подачею води 
водокористувачам та утриманням в належному технічному стані основних фондів. Для цього необхідно 
узгодити на державному рівні механізм дотації з державного бюджету фактичних витрат у розмірі 20…30% 
шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів, які регламентують перелік та порядок 
надання платних послуг, ціноутворення та ін.

У процесі експерименту розробити:
- оптимальну економічну модель підприємства з подачі води;
- структуру та статут державного підприємства;
- фінансово-економічний механізм фінансування, включаючи плату за подачу води 

водокористувачами та надання бюджетної дотації;
- перспективний план раціонального використання водних ресурсів;
- автоматизовану систему управління водними ресурсами.

Пілотний проект на базі водогосподарських об'єктів Херсонської області. Метою зазначеного 
проекту є відпрацювання організаційно-технічних та економічних засад роботи обласних управлінь 
меліорації і водного господарства в межах басейнового управління водного господарства, а районних і 
міжрайонних управлінь водного господарства в межах адміністративних гідрографічних районів річкових 
басейнів. 

У процесі експерименту відпрацьовується структура управління з експлуатації основних фондів, які 
знаходяться на балансі водогосподарських організацій, та механізм змішаного фінансування 
експлуатаційних витрат.

Другий етап реформування -2012 роки.
Виходячи із результатів організаційно-економічного експерименту, набутого в процесі 

запровадження пілотних проектів, продовжується підготовка повного  пакету законодавчих, 
нормативно-правових, інструктивних та методичних документів з управління, використання і охорони 
вод. Зокрема:

- внесено відповідні зміни у Водний кодекс України, закони України «Про меліорацію земель», 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Земельний кодекс України, Закон України 
«Про концесії», Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- підготовлено постанови Кабінету Міністрів України із затвердження: Положення про Басейнову 
раду, Положення про басейновий принцип управління та Положення про фінансово-економічний 
механізм змішаного фінансування; розроблені нормативно-методичні та інструктивні документи 
діяльності зазначених організацій з організаційних, економічних та регуляторних питань.

Відповідно до адміністративно-територіальної реформи повинні бути визначеними регіони 
річкових басейнів та встановлені їх межі. Буде проведена підготовча робота із впровадження в Україні 
басейнового принципу на всій території басейнів.

Третій етап реформування (2013-2015 роки).
Завершення створення Басейнових управлінь та Басейнових рад по всіх басейнах на основі 

прийнятих законодавчих та нормативно-правових актів, а також укладених Басейнових угод. Тобто, 
створення системи державного управління водними ресурсами в річкових басейнах України, що 
забезпечить сталий розвиток економіки держави, участь територіальних громад, громадських організацій 
та водокористувачів у розподілі і охороні водних ресурсів.

Відповідно до адміністративно-територіального устрою України будуть створені з новими 
функціональними задачами такі басейнові управління: Верхнього та Нижнього Дніпра, Західного і 
Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дністра та Прута, Дунаю, Тиси, Десни, Прип'яті, річок Приазов'я та 
Криму.

Для забезпечення подачі води в маловодні регіони на базі управлінь каналів Головного 
Каховського магістрального, Північно-Кримського, Дніпро-Донбас, Інгулецької зрошувальної системи, 
Дніпро-Інгулець будуть створені державні підприємства, які будуть інвестиційно привабливі і зможуть 
залучати вітчизняні та іноземні інвестиції.

Зазначені напрями реформування відповідають проекту Концепції охорони вод, розробленої 
Мінприроди, та проекту Положення про басейновий принцип управління водними ресурсами, 
розробленого Держводагенством. Реформування системи управління водними ресурсами забезпечить:
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- реалізацію стратегії державної водної політики, спрямованої на посилення екологічної та 
економічної безпеки держави, шляхом створення в Україні ефективного механізму використання, 
охорони та відтворення водних ресурсів, що відповідає міжнародній практиці; 

- оптимізацію фінансових витрат на управління, використання і охорону вод; 
- створення ефективної системи моніторингу та інформаційного забезпечення у сфері використання 

і охорони вод; 
- розвиток водогосподарської інфраструктури відповідно до ринкових умов господарювання; 
- покращення транскордонного і регіонального співробітництва України з сусідніми державами в 

галузі управління транскордонними водотоками і водними ресурсами; 
- залучення фінансової, технічної, правової та іншої допомоги з боку іноземних держав, особливо 

членів ЄС, та створення кращого інвестиційного клімату в державі. 
Згідно з принципами басейнового управління, на загальнодержавному рівні водну політику та 

стратегічні цілі в країні повинна визначати Національна рада (Рада) з водних проблем, виконавчим 
органом якої є Держводагенство України. Саме він готуватиме матеріали для Ради та за її дорученням 
розроблятиме законодавчо-правову і нормативно-методичну базу [32].  

Безпосереднє управління водогосподарськими об’єктами річкового басейну здійснює Басейнова 
Рада, що формується з представників державної і місцевої влади, водокористувачів, науковців, громад. 
Вона розробляє напрями водної політики в басейні, виробляє виконавчі документи, затверджує 
стратегічні (довгострокові) та оперативні плани, ставки платежів за різні види водокористуванні тощо 
[32]. Базова схема структури басейнового управління представлена на рис. 4.9. 

На даний час у системі Держводагенства України утворено дев’ять басейнових управлінь водних 
ресурсів (БУВР): Дніпровське, Дністровсько-Прутське, Дунайське, Кримське, Південного Бугу, 
Сіверсько-Донецьке, Західного Бугу, Деснянське, річки Рось. Передбачено  утворення Водних агентств 
у інших річкових басейнах (Тиси, Прип’яті, Приазов’я, верхнього та Нижнього Дінця). Основні 
завдання Водних Агентств річкових басейнів включають [32]: 

- реалізацію державної політики у сфері використання, охорони, відновлення водних ресурсів; 
- розробку системи комплексного управління водними ресурсами в межах річкового басейну; 
- здійснення комплексного управління водними ресурсами в межах річкового басейну відповідно до 

цілей і стратегій розвитку;  
- розробку довгострокової програми розвитку басейну та поетапне досягнення покращення якості 

води та екологічного стану басейну;  
- здійснення моніторингу вод та оцінки екологічного стану в басейні; 
- виконання Програми оздоровлення водних  об’єктів, покращення якості води і стану водних і 

навколоводних екосистем; 
- здійснення міжнародного співробітництва у сфері басейнового планування управління водними 

ресурсами. 
Крім вищенаведеного, до компетенції Басейнової ради слід віднести інноваційно-інвестиційні 

питання інституційного характеру: 
- визначення географічних, геологічних, гідрологічних та демографічних характеристик басейну, а 

також оцінка землекористування та економічної діяльності в басейні, що є важливе значення при 
встановленні обмежень на водокористування, на нормативи плати тощо; 

- економічний аналіз використання води у межах басейну;  
- аналіз впливу господарської  діяльності на екологічний стан поверхневих, підземних і 

прибережних морських вод; 
- складання реєстру всіх ділянок (зон), які визначено чинним законодавством такими, що 

підлягають особливій охороні; 
- виявлення всіх ділянок водних об’єктів, де відбувається забір питної води; 
- програми моніторингу стану поверхневих і підземних вод; 
- формування програми додаткового моніторингу стану ділянок (зон), які підлягають особливій 

охороні; 
- встановлення екологічних нормативів та категорій якості води [32]. 
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Формуючи інституціональне середовище у своїй діяльності Басейнова Рада і Водне Агентство 
річкового басейну мають створюватися умови, які забезпечують реалізацію наступних елементів: 

1. Розробка методики розрахунків та розмірі зборів (плати) за забір води з водних об’єктів; скидання у 
водні об’єкти відпрацьованих (скидних) вод і забруднюючих речовин; пропуск води через турбіни 
гідроелектростанцій; використання водних об’єктів водним транспортом; видобування у межах земель 
водного фонду корисних копалин і рослин; користування водними об’єктами для потреб рибного і 
мисливського господарства. 

2. Визначення повної економічної вартості, яка повинна містити такі складові як:  експлуатаційні та 
накладні витрати;  капітальні витрати (початковий внесок плюс погашення відсотків); амортизаційні 
резерви для інвестицій, що були отримані раніше; резерви для майбутніх інвестицій; нормативи плати, 
які відображають екологічні збитки та вартість ресурсів, пов’язаних з відповідними заборами води або 
скидами стічних вод. 

3. Прийняття рішень щодо видачі позик і надання субсидій водокористувачам, які ефективно 
зменшують свою господарську діяльність та шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. 

4. Визначення правил, спрямованих на уникнення перехресного субсидіювання між різними видами  
економічної діяльності; встановлення розподілу видатків між окремими користувачами; регулювання 
дозволених видатків та використання доходів, отриманих від запровадження нормативів плати. 

При розробці актів інвестиційної направленості щодо функціонування річкових басейнів 
обов’язково мають бути такі застереження [32]: 

- загальні підходи до методів розрахунків плати за водокористування затверджуються центральним 
державним органом управління використанням охороною і відтворення водних ресурсів; 

- методики розрахунків плати за водокористування мають бути зарозумілими без посилань на будь-

які інші нормативно-методичні документи; 
- користувачі та посередники, які займаються водопостачанням чи збиранням зворотної води для її 

скидання у водні об’єкти, не можуть отримувати жодних субсидій і фінансової підтримки із сторони 
Водного Агентства річкового басейну. Це не стосується надання субсидій і кредитів, спрямованих на 
підвищення інноваційного рівня водокористування, при якому покращується екологічний стан і якість 
водних об’єктів.  

Важливе місце в діяльності Басейнової ради займає розробка заходів щодо розширення зв’язків з 
громадськістю, а саме: 

- інформування громадськості щодо проектів плану розвитку водного господарства і врахування 
зауважень; 

- інформування населення басейну річки про екологічний стан і якість води водних об’єктів; 
- співпраця в запобіганні або зменшенні наслідків природних лих, аварій тощо. 

Переваги басейнового принципу управління водними об’єктами обґрунтовуються наступними 
факторами: 

- водні об'єкти частіше за все служать шляхом розповсюдження забруднень і їх акумуляції; 
- басейн – реальна геосистема, що легко виділяється і на карті, і на місцевості, тобто вибір його 

таксономічною одиницею не суб'єктивний; 
- значна перевага вибору басейна – можливість використання суворої ієрархічної порядкової 

класифікації річкових систем. 
Можна стверджувати, що басейнове управління сприяє координації розвитку водного сектору, 

землекористування і пов'язаних з ним ресурсів, забезпечує підвищення добробуту і рівності у суспільстві 
за мінімального збитку для водних екосистем. Він формує комплексний підхід до досягнення консенсусу 
і компромісів між конкурентними потребами у водних ресурсах різних секторів суспільства і 
зацікавлених груп на всіх рівнях, а також досягнення рівності й справедливості у сумісному користуванні 
водними ресурсами різними країнами.  

Важливою умовою інституціонального забезпечення механізму управління об’єктами водного 
господарства виступає відповідальність суб’єктів господарювання за всіма видами економічної 
діяльності. На жаль, в нашій країні розповсюджена практика порушення норм природоохоронного 
законодавства. Так, загальний обсяг штрафів за адміністративні правопорушення та позови про 
відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення природоохоронного законодавства за 
2000-2009 рр. становить 38,3 млн грн. Щодо рівня фактичної оплати нарахованих екологічних зборів за 
забруднення навколишнього середовища, то вони не досягають стовідсоткової відмітки (за винятком 

2007 р.) (загальна заборгованість за 2000-2009 рр. становить близько 300 млн грн). 
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Однак, як свідчать результати проведеного дослідження, за існуючою насьогодні, організаційною 
структурою, територіальними ознаками зон діяльності басейнових органів управління, розподілом 
компетенцій між водогосподарськими, природоохоронними, застосування басейнового принципу  
управління не може розглядатись як ефективне. Воно потребує суттєвого методологічного і 
нормативного удосконалення. Так, досі ще не є чітко визначеним процес встановлення меж районів 
річкових басейнів. Як відомо, межі річкових басейнів були встановлені переважно при Радянському 
Союзі, а методика чи інший керівний нормативний документ щодо визначення меж районів річкових 
басейнів в сучасній Україні ще не сформовані.  

Між тим, про проблемність реалізації в Україні  басейнового підходу говорить той факт, що проект 
Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку водного господарства», 
який був оприлюднений Державним комітетом України по водному господарству, прямо передбачає, що 
впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом має 
відбутися лише на наступному етапі реалізації програми реформування (у період 2016-2020 рр.). 

Європейських експертів непокоїть відсутність законодавчої норми щодо консультації з 
громадськістю при розробці планів управління річковими басейнами. Така практика існує лише у 
рамках проектів технічної допомоги. Пропонується  створення регламентів участі громадськості в 
басейновому управлінні, а при створенні Басейнових рад більш широко залучати представників 
громадських організацій. 

Таким чином, існуюча невідповідність системи управління водними ресурсами вимогам 
басейнового принципу управління обумовлює низку проблем, пов’язаних з відсутністю єдиного 
координуючого центру, головні з яких: 

- - басейнова незбалансованість водогосподарської та екологічної політики, що призводить до 
неузгодженості пріоритетів і незбалансованості системи водокористування , охорони вод, відтворення 
водного фонду і, як правило, до розпорошення й нецілеспрямованого використання інвестицій; 

- відсутність чіткої ієрархії відповідальності за стан водного фонду і якість водних ресурсів, 
використання цільових засобів;  

- недосконалість системи правового регулювання басейнових відносин, в тому числі обмеження 
впливу на водний об’єкт джерел забруднення, розташованих в різних областях, при плануванні 
водоохоронних заходів; 

- неузгодженість у прийнятті рішень про спрямування та першочерговість заходів, їх фінансування; 
- недосконалість системи економічного стимулювання раціонального використання та ефективного 

керування охороною й відтворенням водного фонду та ресурсів; 
- недосконалість басейнової системи інформаційно-аналітичного супроводу керування та еколого-

економічної оцінки функціонування водогосподарського комплексу; 
- неможливість встановлення обґрунтованих нормативів якості води у водних об’єктах, 

забезпечення дотримання яких було б реальною задачею [32, с. 292]. 

4.4. Інформаційне забезпечення механізму управління об’єктами водного 
господарства 

Ефективність вирішення задач управління об’єктами водного господарства річкових басейнів 
залежить від наявності, наповненості та достовірності інформаційного забепсеечння. Інноваційно-

інвестиційний механізм управління повинен мати найповнішу інформацію про кожний водний об’єкт 
та діючі потенційно небезпечні об’єкти господарського призначення (заводи, ТЕС тощо), які 
розташовані поблизу цього водного об’єкту. 

В цьому плані важливу роль відіграють геоінформаційні системи (ГІС), які представляють собою 
інноваційний засіб забезпечення процесів управління. Поява ГІС створила нові умови для розробки та 
реалізації оптимальних стратегій сталого просторового розвитку, дозволила формувати інформаційно-

технологічну основу фундаментальних та прикладних досліджень в сфері управління сталим розвитком 
просторових систем. В розвинутих країнах світу ГІС працюють вже протягом багатьох років.  

Слід зазначити, що одним із перших вдалих досвідів використання принципу системності у 
формуванні просторових даних за допомогою погодженого набору карт датується XVIII ст., коли 
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Однак, як свідчать результати проведеного дослідження, за існуючою насьогодні, організаційною 
структурою, територіальними ознаками зон діяльності басейнових органів управління, розподілом 
компетенцій між водогосподарськими, природоохоронними, застосування басейнового принципу  
управління не може розглядатись як ефективне. Воно потребує суттєвого методологічного і 
нормативного удосконалення. Так, досі ще не є чітко визначеним процес встановлення меж районів 
річкових басейнів. Як відомо, межі річкових басейнів були встановлені переважно при Радянському 
Союзі, а методика чи інший керівний нормативний документ щодо визначення меж районів річкових 
басейнів в сучасній Україні ще не сформовані. 

Між тим, про проблемність реалізації в Україні  басейнового підходу говорить той факт, що проект 
Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку водного господарства», 
який був оприлюднений Державним комітетом України по водному господарству, прямо передбачає, що 
впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом має 
відбутися лише на наступному етапі реалізації програми реформування (у період 2016- рр.).

Європейських експертів непокоїть відсутність законодавчої норми щодо консультації з 
громадськістю при розробці планів управління річковими басейнами. Така практика існує лише у 
рамках проектів технічної допомоги. Пропонується  створення регламентів участі громадськості в 
басейновому управлінні, а при створенні Басейнових рад більш широко залучати представників 
громадських організацій.

Таким чином, існуюча невідповідність системи управління водними ресурсами вимогам 
басейнового принципу управління обумовлює низку проблем, пов’язаних з відсутністю єдиного 
координуючого центру, головні з яких:

- - басейнова незбалансованість водогосподарської та екологічної політики, що призводить до 
неузгодженості пріоритетів і незбалансованості системи водокористування , охорони вод, відтворення 
водного фонду і, як правило, до розпорошення й нецілеспрямованого використання інвестицій;

- відсутність чіткої ієрархії відповідальності за стан водного фонду і якість водних ресурсів, 
використання цільових засобів; 

- недосконалість системи правового регулювання басейнових відносин, в тому числі обмеження 
впливу на водний об’єкт джерел забруднення, розташованих в різних областях, при плануванні 
водоохоронних заходів;

- неузгодженість у прийнятті рішень про спрямування та першочерговість заходів, їх фінансування;
- недосконалість системи економічного стимулювання раціонального використання та ефективного 

керування охороною й відтворенням водного фонду та ресурсів;
- недосконалість басейнової системи інформаційно-аналітичного супроводу керування та еколого-

економічної оцінки функціонування водогосподарського комплексу;
- неможливість встановлення обґрунтованих нормативів якості води у водних об’єктах, 

забезпечення дотримання яких було б реальною задачею [ , с. 292].

. Інформаційне забезпечення механізму управління об’єктами водного 
господарства

Ефективність вирішення задач управління об’єктами водного господарства річкових басейнів 
залежить від наявності, наповненості та достовірності інформаційного забепсеечння. Інноваційно-

інвестиційний механізм управління повинен мати найповнішу інформацію про кожний водний об’єкт 
та діючі потенційно небезпечні об’єкти господарського призначення (заводи, ТЕС тощо), які 
розташовані поблизу цього водного об’єкту.

В цьому плані важливу роль відіграють геоінформаційні системи (ГІС), які представляють собою 
інноваційний засіб забезпечення процесів управління. Поява ГІС створила нові умови для розробки та 
реалізації оптимальних стратегій сталого просторового розвитку, дозволила формувати інформаційно-

технологічну основу фундаментальних та прикладних досліджень в сфері управління сталим розвитком 
просторових систем. В розвинутих країнах світу ГІС працюють вже протягом багатьох років. 

Слід зазначити, що одним із перших вдалих досвідів використання принципу системності у 
формуванні просторових даних за допомогою погодженого набору карт датується XVIII ст., коли 
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французький картограф Луї-Олександр Бертьє використовував прозорі шари, що накладалися на базову 
карту для демонстрації переміщення військ у боях під Йорктауном США. 

Між тим, як свідчать результати дослідження, в науковій літературі єдиного підходу до 
визначення поняття ГІС немає. Як правило, в кожному з них основний акцент ставиться на такому  
його формулюванні, що найбільш точно характеризує використання ГІС саме в сфері фахової 
діяльності авторів. Серед них можна виділити наступні визначення ГІС [25]: 

- сукупність апаратно-програмних засобів та алгоритмічних процедур, призначених для збирання, 
введення, збереження, математико-картографічного моделювання та образного представлення 
геопросторової інформації; 

- інтерактивні системи, які забезпечують збір, систематизацію, збереження, обробку, оцінку, 
відображення та поширення даних і як засіб отримання на їх основі нової інформації та знань про 
просторово-часові явища; 

- сукупність комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, географічних даних та 
довільного проектування користувачем ходу робіт для ефективного накопичування, зберігання, 
обробки, аналізу та візуалізації усіх форм інформації, яка відноситься до географічної; 

- аналітичний інструмент, основна перевага якого полягає у здатності визначати просторові зв’язки 
між об’єктами карти, ГІС зберігає дані, що дозволяє на основі їх даних створювати  користувачу власну 
карту, відповідно до його потреб. 

Ці визначення, в основному, пояснюють для чого створюється ГІС, але не розкривають його 
поняття, тобто яка саме «сукупність комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, 
географічних даних» може вважатись ГІС, а яка – ні. На мою думку, кращим визначенням є таке: ГІС – 
це сукупність електронних карт з умовними позначеннями об’єктів на них, баз даних з інформацією 
про ці об’єкти та програмного забезпечення для зручної роботи з картами і базами як з єдиним цілим 
[23, 24]. 

Дійсно ГІС обробляє зображення наявної інформації в автоматизованому режимі, створює 
можливості розробляти різноманітні карти за технологіями електронного картографування, зчитувати 
інформацію з карт, аеро- та космознімків, здійснювати картометричну аналітику, проводити поєднаний 
аналіз різних карт, застосовувати статистико-картографічні методи аналізу географічної інформації. 

Однак, така неузгодженість у визначенні ГІС не дає можливості комплексно оцінити масштаби її 
застосування в системі управління об’єктами водного господарства. Вважаємо за необхідне розглядати 
ГІС як систему, що об’єднує в єдиний комплекс сукупність засобів, які забезпечують збір, 

систематизацію, збереження, обробку інформації та методи узагальнення математико-картографічного 
моделювання просторово-часових явищ, візуалізації економіко-екологічної інформації. 

Слід зазначити, що ГІС-технології містять комплексність та інтегративність, що дозволяє 
здійснювати екологічний моніторинг необхідних даних для їх використання в процесі формування та 
застосування інноваційно-інвестиційного механізму управління об’єктами водного господарства.  

Національна програма інформатизації України, яка передбачає широке впровадження ГІС-

технологій на всіх рівнях життєдіяльності та управління, була законодавчо закріплена 1998 року. 
Основою для розробки і наповнення названих блоків інформації є дані Держкомстату України, 
обласних, районних управлінь статистики, різні інформаційні матеріали та результати наукових 
розробок і т.д. Завдання створення єдиної геоінформаційної системи на рівні держави та регіонів було 
визначено в Законі Україні «Про захист інформації в автоматизованих системах» та розпорядженні 
КМУ «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2002 
рік, їх державних замовників та обсягів фінансування» від 13.06.2002 р. №323-р. 

Важливість впровадження ГІС-технологій підкреслювалась і в Загальнодержавній програмі 
розвитку водного господарства (Закон України від 17 січня 2002 року № 2988-III). Наразі, у розділі ІІ 
Програми серед пріоритетних напрямів виділений такий: «створення геоінформаційної системи оцінки, 
прогнозування і моніторингу водних балансів у водозбірних басейнах, з банком еколого-

водогосподарської інформації». У розділі ж ІV «Удосконалення управління водним господарством, 
охороною і відтворенням водних ресурсів» серед основних завдань зазначена необхідність «створення 
басейнової геоінформаційної системи з банком кадастрової інформації про водний фонд, водні ресурси, 
використання водних ресурсів, якість води та ін.» [13]. 

Однак, відповідно до задач інтегрованого управління водних ресурсів, система повинна мати 
можливість оперування даними не тільки про водні ресурси, а й про інші природні ресурси, про 
джерела їх забруднення, які не тільки прямо забруднюють природні води стічними, а й є потенційно 
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небезпечними об’єктами (полігони місць видалення відходів та ін.). Водночас, основний об’єкт 
системи – це водні ресурси. Отже, важливою є розробка басейнової геоінформаційної системи з банком 
еколого-водогосподарської та кадастрової інформації про водний фонд, водні та інші природні ресурси, 
використання водних ресурсів, якісний та кількісний стан вод з упорядкуванням, систематизацією та 
структуруванням інформації в єдину систему, яка стала б основою для розв’язання задач оцінювання, 
прогнозування і моніторингу стану вод у водозбірних басейнах та для інтегрованого управління 
водними ресурсами басейну. Крім того, є важливою інформація про стан водогосподарських споруд – 

основних елементів для реалізації заходів з управління водними ресурсами. 
Басейнова ГІС повинна задовольняти ряду вимог [24]: 

1. Забезпечувати комплексність моніторингу стану довкілля та джерел його забруднення з 
уніфікацією списків показників та географічних об’єктів-місць прив’язки відбору проб. Для цього 
повинна бути створена єдина модель гідрографічної мережі, яка об’єднувала б усі наявні дані водного 
фонду про річки та водойми басейну та інформацію про них у системах ведення даних моніторингу 
стану вод і даних про водокористування (спецводокористування). 

2. Забезпечувати постійне оновлення (актуалізацію) даних системи з інших інформаційних систем 
(система 2-ТП (водгосп), система моніторингу якості вод Держводагентства, обмінні файли системи 
моніторингу Укргідрометцентра МНС України) в автоматизованому режимі, що, по-перше, 
забезпечить постійну актуальність даних, по-друге, вимагатиме мінімуму часу на підтримку системи, 
по-третє, дозволить постійно перевіряти коректність даних, імпортованих з однієї системи, на основі 
аналізу даних з іншої. 

3. Забезпечувати інформаційну підтримку прийняття рішень і за басейновим, і за адміністративним 
принципами управління водними ресурсами. Тобто введення, обробка та виведення інформації 
повинно здійснюватись за критеріями, що формуються і за першим, і за другим принципами. А це 
забезпечує, в свою чергу, зручність використання системи і для басейнового управління водними 
ресурсами, і для облводресурсів. 

4. Забезпечувати можливість експорту інформації у поширені формати. Бази даних – в XML (для 
передачі даних в інші українські чи загальноєвропейські системи), MS Excel (для подальшої обробки 
даних, підготовки звітів з числовою інформацією), MS Word (для формування текстових звітів). Карти 
– у графічні файли (BMP, JPG, PNG та ін.). 

Функціонально ГІС містить у собі п'ять ключових складових: апаратні засоби (комп’ютерна та 
інша техніка), програмне забезпечення (спеціалізовані програмні продукти), дані (набори 
геоінформаційних даних, статистична інформація), виконавці і методи (план і правила роботи у 
відповідності до специфіки кожної організації). При всій різноманітності операцій, цілей, областей 
інформаційного моделювання, проблемної орієнтації та інших атрибутів, характерних для створюваних 
та існуючих ГІС, логічно та організаційно в них можна виділити декілька конструктивних блоків або 
модулів, які виконують біль-менш чітко визначені функції. Функціональна блок-схема ГІС наведена на 
рис. 4.10. 

 

 
 

Рис. 4.10. Функціональна блок-схема ГІС у сфері водокористування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

небезпечними об’єктами (полігони місць видалення відходів та ін.). Водночас, основний об’єкт 
системи це водні ресурси. Отже, важливою є розробка басейнової геоінформаційної системи з банком 
еколого-водогосподарської та кадастрової інформації про водний фонд, водні та інші природні ресурси, 
використання водних ресурсів, якісний та кількісний стан вод з упорядкуванням, систематизацією та 
структуруванням інформації в єдину систему, яка стала б основою для розв’язання задач оцінювання, 
прогнозування і моніторингу стану вод у водозбірних басейнах та для інтегрованого управління 
водними ресурсами басейну. Крім того, є важливою інформація про стан водогосподарських споруд 
основних елементів для реалізації заходів з управління водними ресурсами.

Басейнова ГІС повинна задовольняти ряду вимог [24]:
1. Забезпечувати комплексність моніторингу стану довкілля та джерел його забруднення з 

уніфікацією списків показників та географічних об’єктів-місць прив’язки відбору проб. Для цього 
повинна бути створена єдина модель гідрографічної мережі, яка об’єднувала б усі наявні дані водного 
фонду про річки та водойми басейну та інформацію про них у системах ведення даних моніторингу 
стану вод і даних про водокористування (спецводокористування).

2. Забезпечувати постійне оновлення (актуалізацію) даних системи з інших інформаційних систем 
(система 2-ТП (водгосп), система моніторингу якості вод Держводагентства, обмінні файли системи 
моніторингу Укргідрометцентра МНС України) в автоматизованому режимі, що, по-перше, 
забезпечить постійну актуальність даних, по-друге, вимагатиме мінімуму часу на підтримку системи, 
по-третє, дозволить постійно перевіряти коректність даних, імпортованих з однієї системи, на основі 
аналізу даних з іншої.

3. Забезпечувати інформаційну підтримку прийняття рішень і за басейновим, і за адміністративним 
принципами управління водними ресурсами. Тобто введення, обробка та виведення інформації 
повинно здійснюватись за критеріями, що формуються і за першим, і за другим принципами. А це 
забезпечує, в свою чергу, зручність використання системи і для басейнового управління водними 
ресурсами, і для облводресурсів.

4. Забезпечувати можливість експорту інформації у поширені формати. Бази даних в XML (для 
передачі даних в інші українські чи загальноєвропейські системи), MS Excel (для подальшої обробки 
даних, підготовки звітів з числовою інформацією), MS Word (для формування текстових звітів). Карти 

у графічні файли (BMP, JPG, PNG та ін.).
Функціонально ГІС містить у собі п'ять ключових складових: апаратні засоби (комп’ютерна та 

інша техніка), програмне забезпечення (спеціалізовані програмні продукти), дані (набори 
геоінформаційних даних, статистична інформація), виконавці і методи (план і правила роботи у 
відповідності до специфіки кожної організації). При всій різноманітності операцій, цілей, областей 
інформаційного моделювання, проблемної орієнтації та інших атрибутів, характерних для створюваних 
та існуючих ГІС, логічно та організаційно в них можна виділити декілька конструктивних блоків або 
модулів, які виконують біль-менш чітко визначені функції. Функціональна блок-схема ГІС наведена на 
рис.

Рис. 4.10. Функціональна блок-схема ГІС у сфері водокористування
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Використання ГІС при формуванні та реалізації інноваційно-інвестиційних механізмів 
управління об’єктами водного господарства дає можливість визначати: 

1. Місце розташування: визначення місцезнаходження об’єктів управління, взаємне розташування 
забруднювачів та водних об’єктів. 

2. Зміни: динаміка будь-яких даних по об’єкту спостережень за різні періоди часу, відображення змін 
меж об’єкту (зміна русла річки наприклад) за декілька періодів спостереження. 

3. Взаємозв’язки: виявлення основних антропогенних причин забруднення водних об’єктів, 
знаходження зв’язку між розташуванням водогосподарських об’єктів та поширенням забруднення. 

4. Моделювання: визначення можливих сценаріїв поширення забруднення в короткостроковому та 
довгостроковому періодах, планування розвитку водогосподарського комплексу у взаємозв’язку із 
зростанням населених пунктів. 

Реалізація процесів розробки та впровадження проектів ГІС, включає наступні етапи: 
- передпроектні дослідження, в т.ч. вивчення вимог користувачів та функціональних можливостей 

програмних засобів ГІС, які використовуються, техніко-економічне обґрунтування, оцінку 
співвідношення «витрати»/«прибуток»;  

- системне проектування ГІС, включаючи стадію пілот-проекта, розробку ГІС, її тестування на 
невеликому територіальному фрагменті, або тестовій ділянці, прототипування, або створення 
дослідного зразка; 

- впровадження (реалізація) ГІС (GIS implementation);  
- експлуатацію і використання об'єкта. 

Басейнова ГІС повинна створюватись за такими принципами [24]: 
- моніторинг джерел забруднення проводиться в комплексі зі змінами стану довкілля, що їх 

вони спричиняють,  
- основа водної екосистеми – гідрографічна модель – ідентифікується за даними основних систем 

загальнодержавного моніторингу стану довкілля та джерел його забруднення; 
- усі об’єкти моніторингу за єдиним підходом прив’язуються до географічних карт; 
- усі дані в системі систематизуються за єдиними підходом та пов’язуються з усіма іншими. 

Всі дані про реальні фізичні об’єкти (річки, водойми, ліси, пости моніторингу, водозабори) 
прив’язуються до географічної карти, а всі інші дані (місця відбору проб, допоміжні дані та ін.) 
просторово та інформаційно-логічно прив’язуються до них. 

Системи, створені з урахуванням цих принципів, інтегрують в собі всю наявну екологічну 
інформацію про об’єкти довкілля та антропогенний вплив на них, дозволяють виявляти тенденції та 
причини змін стану довкілля, способи зниження антропогенного навантаження на довкілля, порушення 
вимог екологічної безпеки та винуватців цього, виробляти оптимальні рішення з інтегрованого 
управління станом довкілля та ін. 

Під час застосування охарактеризованої технології та принципів важливо враховувати 
регіональні особливості кожної басейнової системи, а також інформаційні системи та зібрані дані, які 
вже використовуються у цьому басейні. Створення абсолютно однакових систем для будь-якого 
басейну річки є неефективним. Системи лише повинні використовувати єдині підходи до введення та 
обробки даних, інтерфейс, поняття, щоб полегшити роботу облводгоспам, які займаються одночасно 
декількома басейнами річок. 

Створена та наповнена ГІС для фахівців вищої кваліфікації (проектувальників,  науковців, 
науково-педагогічних працівників, менеджерів державного управління) відкриває необмежені 
можливості аналізу, прогнозу і оптимізації управлінської діяльності всіх сільськогосподарських, 
водогосподарських установ, організацій і підприємств від Міністерства до  кожної ділянки 
господарства. Це можливість оптимального системного управління водогосподарськими  системами на 
макро- і мікрорівнях [25]. 

Впровадження та функціонування ГІС річкових басейнів передбачає створення чіткої системи 
взаємодії між органами управління водними ресурсами та водоспоживачами, яка враховувала б взаємні 
інтереси сторін. Досягнення необхідного порозуміння та зацікавленості  між ними служать для 
застосування ГІС в інноваційно-інвестиційний механізм управління об’єктами водного господарства для 
прийняття ефективних рішень (рис. 4.11).  

Необхідно забезпечити  вертикальну інтеграцію водогоспо-дарських ГІС. Базовою одиницею 
створення ГІС повинні бути басейни середніх річок, які інтегруватимуться в басейни великих річок.  
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Рис. 4.11. Водні ресурси Харківської області та зони впливу управлінь водних ресурсів: Сіверсько-

Донецького БУВР, БУВР Дніпра та Харківського обласного управління водних ресурсів 

 

Одночасно з цим, враховуючи наявність адміністративного принципу управління в Україні, 
повинні існувати ГІС управління водними ресурсами обласного (а також районного чи регіонального) 
рівня, які формуються із басейнових ГІС. 

У свою чергу, басейнові ГІС повинні враховувати наявну структуру басейнових управлінь у 
Держводагентстві та їхню під поряд-кованість. На жаль, досі багато дублюючої інформації ведеться як 
басейновими управліннями, так і обласними. Наприклад, на рис. 4.11 відображено Харківську область і 
видно, що управління водними ресурсами цієї області знаходиться в компетенції таких управлінь 
водних ресурсів: Сіверсько-Донецьке БУВР, БУВР Дніпра та Харківського обласного управління 
водних ресурсів. Зрозуміло, що за таких умов потрібна максимально чітка взаємодія усіх управлінь між 
собою для планування та реалізації заходів інноваційно-інвестиційного механізму управління 
об’єктами водного господарства. 

Застосування геоінформаційних технологій управління передбачається в усіх структурних 
підрозділах Держводагенства України та суміжних структур. Безумовно це потребує створення 
системи каналів зв'язку для передачі даних з однієї системи в іншу та їх інтеграції. Тільки за таких 
умов можна забезпечити ефективне використання ГІС в системі управління водними ресурсами. 

Найбільш ефективним з програмно-технічною точки зору рішенням є створення мережевої ГІС, 
доступ до якої з метою аналізу та управління будуть мати усі управління Держводагентства, а 
наповнення інформацією будуть мати лише управління, до компетенції яких входять ті чи інші об’єкти. 
Створення цілісної мережевої ГІС потребує високопродуктивного телекомунікаційного обладнання та 
сучасного програмного забезпечення, що забезпечує роботу високошвидкісних розподільчих 
комп'ютерних мереж в масштабах регіону. Крім того, необхідно вирішити наукові і технічні проблеми 
управління розподільчою системою інформаційних баз даних.  Інфраструктура надання мережевих 
послуг повинна вирішити проблеми зберігання, транспортування і перетворення інформації, а також 
забезпечення захисту інформації, створення умов її конфіденційності і секретності тощо. 

На початковому етапі впровадження ГІС басейнів річок та областей України рекомендується 
впровадити програми для розв'язання інформаційно-аналітичних, розрахункових та експертних завдань 
для найбільш розвинених користувачів ГІС (система пілотних проектів). Далі необхідно організувати 
роботу спеціалізованих ГІС-центрів і навчальних центрів. Результати реалізації ГІС області будуть 
представлені у вигляді системи географічно прив'язаних баз даних (геоданих) [28]. 

Наприклад, у 2007 р. була створена Мережева ГІС басейну р. Сіверський Донець на замовлення 
та в рамках спільного фінансування Держводагентства та проекту ТАСІС «Фаза 2. Басейн Сіверського 

Дінця» (Компанія «Mott MacDonald», Великобританія, Нідерланди). Система впроваджена з 2007 року 
у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водними ресурсами. У 2008 році система була 
модернізована на замовлення Сіверсько-Донецького басейнового управління водними ресурсами та 
управління водних ресурсів Держводгоспу (нині Держводагенство). Система є найбільш комплексною 
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Донецького БУВР, БУВР Дніпра та Харківського обласного управління водних ресурсів

Одночасно з цим, враховуючи наявність адміністративного принципу управління в Україні, 
повинні існувати ГІС управління водними ресурсами обласного (а також районного чи регіонального) 
рівня, які формуються із басейнових ГІС.

У свою чергу, басейнові ГІС повинні враховувати наявну структуру басейнових управлінь у 
Держводагентстві та їхню під поряд-кованість. На жаль, досі багато дублюючої інформації ведеться як 
басейновими управліннями, так і обласними. Наприклад, на рис. 4.11 відображено Харківську область і 
видно, що управління водними ресурсами цієї області знаходиться в компетенції таких управлінь 
водних ресурсів: Сіверсько-Донецьке БУВР, БУВР Дніпра та Харківського обласного управління 
водних ресурсів. Зрозуміло, що за таких умов потрібна максимально чітка взаємодія усіх управлінь між 
собою для планування та реалізації заходів інноваційно-інвестиційного механізму управління 
об’єктами водного господарства.

Застосування геоінформаційних технологій управління передбачається в усіх структурних 
підрозділах Держводагенства України та суміжних структур. Безумовно це потребує створення 
системи каналів зв'язку для передачі даних з однієї системи в іншу та їх інтеграції. Тільки за таких 
умов можна забезпечити ефективне використання ГІС в системі управління водними ресурсами.

Найбільш ефективним з програмно-технічною точки зору рішенням є створення мережевої ГІС, 
доступ до якої з метою аналізу та управління будуть мати усі управління Держводагентства, а 
наповнення інформацією будуть мати лише управління, до компетенції яких входять ті чи інші об’єкти. 
Створення цілісної мережевої ГІС потребує високопродуктивного телекомунікаційного обладнання та 
сучасного програмного забезпечення, що забезпечує роботу високошвидкісних розподільчих 
комп'ютерних мереж в масштабах регіону. Крім того, необхідно вирішити наукові і технічні проблеми 
управління розподільчою системою інформаційних баз даних.  Інфраструктура надання мережевих 
послуг повинна вирішити проблеми зберігання, транспортування і перетворення інформації, а також 
забезпечення захисту інформації, створення умов її конфіденційності і секретності тощо.

На початковому етапі впровадження ГІС басейнів річок та областей України рекомендується 
впровадити програми для розв'язання інформаційно-аналітичних, розрахункових та експертних завдань 
для найбільш розвинених користувачів ГІС (система пілотних проектів). Далі необхідно організувати 
роботу спеціалізованих ГІС-центрів і навчальних центрів. Результати реалізації ГІС області будуть 
представлені у вигляді системи географічно прив'язаних баз даних (геоданих) [28].

Наприклад, у 2007 р. була створена Мережева ГІС басейну р. Сіверський Донець на замовлення 
та в рамках спільного фінансування Держводагентства та проекту ТАСІС «Фаза 2. Басейн Сіверського
Дінця» (Компанія «Mott MacDonald», Великобританія, Нідерланди). Система впроваджена з 2007 року 
у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водними ресурсами. У 2008 році система була 
модернізована на замовлення Сіверсько-Донецького басейнового управління водними ресурсами та 
управління водних ресурсів Держводгоспу (нині Держводагенство). Система є найбільш комплексною 
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та інтегрується з багатьма відомчими інформаційними ресурсами, т.ч. російсько-українськими (для 
усього басейну р. Дон), з яких в автоматизованому режимі регулярно оновлюються дані (рис. 4.12). Є 
можливість автоматизованого формування довідки про гідрометеорологічну та водогосподарську 
ситуацію в басейні для Кризового центру Держводагенства. 

 

 
 

Рис. 4.12. Інформаційні ресурси ГІС української частини басейну р. Сіверський Донець (2007 р.) [24] 
 

Система є мережевою, для кожного відділу управління створено спеціалізоване робоче місце зі 
своїм паролем та можливостями додавання інформації в єдиний банк даних (риc. 4.13). Керівництво 
управління має повний доступ до всіх даних одночасно та безпо-середньо використовує їх для 
прийняття управлінських рішень [24]. 
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Рис. 4.13. Структурна схема роботи інформаційної системи ГІС української частини басейну р. 
Сіверський Донець (2007 р.) [24] 
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На системі для Сіверського Дінця було відпрацьовано багато алгоритмів аналітичної обробки 
даних для прийняття рішень з використанням систем управління базами даних та ГІС-технологій, 
алгоритмів обміну даними з іншими інформаційними системами, мережеві технології обробки даних 
управління водними ресурсами, алгоритми поєднання даних про стан вод та водокористування з 
даними про інші природні ресурси та джерела їх забруднення.Створена мережева база даних 
інтегрується ГІС локального типу, основаній на програмному забезпеченні ГІС «Карта» (КБ 
«Панорама», РФ) (рис. 4.14).  

 

 
 

Рис. 4.14. Програма-оболонка ГІС басейну р. Сіверський Донець для одночасної робот з картами та 
мережевим банком даних (2007 р.) [24] 

 

На рис. 4.15 відображена цифрова матриця рельєфу української частини басейну р. Сіверський 
Донець, згенерована у пакеті ГІС «Карта». 

 

  

Рис. 4.15. Цифрова матриця рельєфу української частини басейну  
р. Сіверський Донець, згенерована у пакеті ГІС «Карта» 

 

Ця система стала прототипом басейнових систем управління водними ресурсами нового 
покоління, на основі якої були створені або модернізовані за єдиними принципами та технологіями ГІС 
для басейнів великих та середніх річок України: Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Прип’ять, 
Тиса, Кальміус, а також для управління водними ресурсами Вінницької та Львівської областей [24]. В 
останні роки аналогічні ГІС створені та впроваджені і для водних ресурсів Кіровоградської та 
Полтавської областей. 
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У роботі [24] детально охарактеризовано напрямки та задачі, які можна розв’язувати за 
допомогою басейнових ГІС для управління водними ресурсами. 

В процесі формування ГІС для управління водогосподарським комплексом повинні бути 
розроблені і впроваджені відповідні правові, економічні, організаційні і технічні заходи щодо їх 
виконання, сформовані інформаційні бази цифрових карт об’єктів водного господарства різного 
масштабу для відображення екологічної ситуації у відповідних регіонах.  Як результат, органи 
управління водними ресурсами будуть забезпечені реальною просторово-часовою інформацією про 
стан річкових басейнів, рівень ефективності їх використання та застосування інноваційно-

інвестиційного механізму управління водними ресурсами  на геоінформаційній основі. 
Проблемним питанням створення та використання ГІС виступає розрізненість і різнорідність 

рішень, що приймаються на державному рівні з питань цифрового картографування. Потребують 
вирішення питання узгодження класифікаторів і форматів цифрових карт, забезпечення якісного 
конвертування даних, формування загальної топографо-геодезичної основи, організацію центрів 
моніторингу та актуалізації топооснови [28]. 

Одним із важливих кроків державної політики в Україні в галузі цифрового картографування є 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. №1021-р «Про схвалення Концепції 
проекту Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних». Інфраструктуру 
геопросторових даних утворюють такі основні компоненти: 

- організаційне та нормативно-правове забезпечення; 

- базові набори геопросторових даних – загальнодоступна стандартизована сукупність 
геопросторових даних як уніфікована основа інтегрування та спільного використання в 
геоінформаційних системах геопросторових даних, узятих з різних джерел; 

- профільні набори геопросторових даних – сукупність тематичних геопросторових даних, що 
створені з використанням базового набору геопросторових даних; 

- метадані – довідкова інформація, що описує набори геопросторових даних і сервіси 
геопросторових даних, а також забезпечує їх каталогізацію, пошук та використання; 

- каталоги та бази метаданих; 
- сервіси геопросторових даних; 
- технічні регламенти і стандарти на геопросторові дані, метадані та сервіси геопросторових даних; 
- програмно-технічні засоби оброблення, збереження, доступу, постачання й використання 

геопросторових даних в інформаційних мережах. 
Наприклад, щодо водосховищ атрибути можуть поділятись на такі:  

- базові: власна назва (українською, російською та англійською мовами); 
- профільні: відомча приналежність, середня глибина, нормальний підпірний рівень в метрах, код 

зв’язку об’єкта з базою даних тощо. 
Згідно цієї Концепції, основними джерелами геопросторових даних є такі: 

- продукція, матеріали й дані, одержані в результаті геодезичних, топографічних, картографічних, 
гідрографічних, геологічних і аеро- та космічних знімальних робіт місцевого, загальнодержавного і 
спеціального (галузевого) призначення; 

- продукція, матеріали й дані загальногеографічних та спеціальних географічних досліджень; 
- продукція, матеріали й дані державних кадастрів та реєстрів; 
- продукція, матеріали й дані державної статистики; 
- класифікатори й довідники об'єктів базових та профільних наборів геопросторових даних; 
- інша інформація, надана виробниками геопросторових даних, у т.ч. атрибутивної інформації про 

стан об’єктів та динаміку його зміни (відомчі бази даних тощо). 
До основних видів геопросторових даних відносяться такі: базові набори геопросторових даних, 

профільні набори геопросторових даних, цифрові й електронні топографічні, спеціальні й тематичні 
карти і плани, цифрові аеро- й космічні знімки, інші результати дистанційного зондування Землі, 
цифрові ортофотоплани й ортофотокарти, цифрові моделі рельєфу, цифрові та електронні атласи 
різного тематичного змісту й територіального охоплення. 

Основною проблемою створення та впровадження ГІС-технологій в Україні є неузгодженість і 
неточності у збереженні координат та даних про місця розташування (який об’єкт на якому чи в який 
впадає) у довідниках річок та водойм, про місця розташування скидів вод і водозаборів, а також 
неузгодженість відомчих баз даних моніторингу якості та кількості вод, які не дозволяють або суттєво 
ускладнюють автоматизовану оперативну обробку даних. Для розвитку інформаційного забезпечення 
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інвестиційного механізму управління водними ресурсами та господарством пропонується вирішити 
наступні першочергові завдання:  

1. Формувати бази даних водокористувачів, позиціонувати і візуалізувати їх на топооснові за 
допомогою геоінформаційних технологій: 

- сформувати у ГІС уточнену (актуалізувати за даними ДЗЗ) гідрографічну мережу України в 
системі координат WGS-84 та у державній системі координат. Уточнити (актуалізувати за даними ДЗЗ) 
на карту ГІС місця розташування та контури водойм, які є об’єктами водокористування. Нанести на 
карту ГІС усі місця водокористування згідно 2-ТП (водгосп) на уточнену гідрографічну ГІС-модель; 

- створити єдиний електронний довідник річок та водойм України з основою паспортною та 
картографічної інформацією про них, альтернативними назвами тощо. Привести у відповідність до 
цього єдиного довідника довідники усіх інформаційних систем Держводагентства та дані водного 
фонду областей басейну; 

- уточнити, у порівнянні із довідниками 2-ТП (водгосп), координати місць водокористування на 
основі додаткових досліджень та сформувати оновлений довідник підприємств з виправленими даними 
про річки, в які здійснюється скид вод, чи з яких робиться водовідбір, та лінійний кілометраж (з 
точністю до сотень метрів) місць скиду та водозабору на цих річках. Сформувати довідник місць 
водокористування з указанням географічних координат кожного такого місця за аналогією з 
довідниками стаціонарних джерел викидів підприємств (з метою збереження конфіденційності 
інформації слід оперувати лише кодами цих місць водокористування, уникаючи оприлюднення назв 
підприємств). 

2. Визначення можливості використання водних ресурсів для цілей водокористування та 
водовідведення із забезпеченням їх належної як кількості, так і якості: 

- створити банк даних про якість та кількість вод та забезпечити узгодження обмінних форматів із 
системами суб’єктів державної системи моніторингу вод, що дасть можливість автоматизованого 
оперативного оновлення банку даних, за умови вирішення відповідних організаційних та фінансових 
питань між суб’єктами моніторингу;- розробити методи та засоби перевірки та уточнення за даними 
ДЗЗ даних державної системи моніторингу якості поверхневих вод. Розробити методи і засоби 
доповнення цих даних моніторингу результатами обробки даних ДЗЗ, у т.ч. з використанням методів 
біоіндикації;  

- сформувати рекомендації щодо удосконалення інструкції про порядок розробки та затвердження 
гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами (наказ Мінприроди 
від 15.12.1994 р. №116), а також розробити комп’ютерні засоби для автоматизації цих розрахунків на 
основі нових баз даних та карт ГІС.  

Слід зазначити, що використання картографічного моделювання для відображення атрибутивної 
інформації для просторових об’єктів дозволяє швидко зорієнтуватись у ситуації, яка склалась на певній 
території. Це, в свою чергу, є передумовою для прийняття ефективних управлінських рішень. 
Використовуючи дані виконаного моделювання можна приймати рішення стосовно розміщення нових 
виробництв, проведення перевірок підприємств, переміщення точок водозабору в інші місця тощо. 

4.5. Оптимізація процесів водокористування в умовах басейнового управління 

Оптимізація процесів водокористування проведена авторами  за економіко-екологічною оцінкою 
існуючої системи водокористування в розрізі областей (Харківська, Донецька, Луганська) та в розрізі 
басейнів (басейн р. Сіверський Донець, басейн р. Дніпро, басейн річок Приазов’я). Для цього було 
застосовано методи лінійного програмування, як одного із важливих розділів дослідження операцій. 
Лінійне програмування є окремим випадком математичного програмування і зводиться до оптимізації 
лінійної цільової функції на множині параметрів, обмежених сукупністю лінійних рівнянь та 
нерівностей.  

Донецька область. Як відомо, Донецька область використовує воду трьох басейнів: басейн р. 
Сіверський Донець, басейн р. Дніпро, басейн річок Приазов’я. Розглянемо основні, прийняті за 
результатами попередніх досліджень, розрахункові показники системи водокористування в межах 
Донецької області за даними 2007-2010 років (табл. 4.2).  
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системі координат WGS-84 та у державній системі координат. Уточнити (актуалізувати за даними ДЗЗ) 
на карту ГІС місця розташування та контури водойм, які є об’єктами водокористування. Нанести на 
карту ГІС усі місця водокористування згідно 2-ТП (водгосп) на уточнену гідрографічну ГІС-модель;

- створити єдиний електронний довідник річок та водойм України з основою паспортною та 
картографічної інформацією про них, альтернативними назвами тощо. Привести у відповідність до 
цього єдиного довідника довідники усіх інформаційних систем Держводагентства та дані водного 
фонду областей басейну;

- уточнити, у порівнянні із довідниками 2-ТП (водгосп), координати місць водокористування на 
основі додаткових досліджень та сформувати оновлений довідник підприємств з виправленими даними 
про річки, в які здійснюється скид вод, чи з яких робиться водовідбір, та лінійний кілометраж (з 
точністю до сотень метрів) місць скиду та водозабору на цих річках. Сформувати довідник місць 
водокористування з указанням географічних координат кожного такого місця за аналогією з 
довідниками стаціонарних джерел викидів підприємств (з метою збереження конфіденційності 
інформації слід оперувати лише кодами цих місць водокористування, уникаючи оприлюднення назв 
підприємств).

 Визначення можливості використання водних ресурсів для цілей водокористування та 
водовідведення із забезпеченням їх належної як кількості, так і якості:

- створити банк даних про якість та кількість вод та забезпечити узгодження обмінних форматів із 
системами суб’єктів державної системи моніторингу вод, що дасть можливість автоматизованого 
оперативного оновлення банку даних, за умови вирішення відповідних організаційних та фінансових 
питань між суб’єктами моніторингу;- розробити методи та засоби перевірки та уточнення за даними 
ДЗЗ даних державної системи моніторингу якості поверхневих вод. Розробити методи і засоби 
доповнення цих даних моніторингу результатами обробки даних ДЗЗ, у т.ч. з використанням методів 
біоіндикації; 

- сформувати рекомендації щодо удосконалення інструкції про порядок розробки та затвердження 
гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами (наказ Мінприроди 
від 15.12.1994 р. №116), а також розробити комп’ютерні засоби для автоматизації цих розрахунків на 
основі нових баз даних та карт ГІС. 

Слід зазначити, що використання картографічного моделювання для відображення атрибутивної 
інформації для просторових об’єктів дозволяє швидко зорієнтуватись у ситуації, яка склалась на певній 
території. Це, в свою чергу, є передумовою для прийняття ефективних управлінських рішень. 
Використовуючи дані виконаного моделювання можна приймати рішення стосовно розміщення нових 
виробництв, проведення перевірок підприємств, переміщення точок водозабору в інші місця тощо.

Оптимізація процесів водокористування в умовах басейнового управління

Оптимізація процесів водокористування проведена авторами  за економіко-екологічною оцінкою 
існуючої системи водокористування в розрізі областей (Харківська, Донецька, Луганська) та в розрізі 
басейнів (басейн р. Сіверський Донець, басейн р. Дніпро, басейн річок Приазов’я). Для цього було 
застосовано методи лінійного програмування, як одного із важливих розділів дослідження операцій. 
Лінійне програмування є окремим випадком математичного програмування і зводиться до оптимізації
лінійної цільової функції на множині параметрів, обмежених сукупністю лінійних рівнянь та 
нерівностей. 

Донецька область. Як відомо, Донецька область використовує воду трьох басейнів: басейн р. 
Сіверський Донець, басейн р. Дніпро, басейн річок Приазов’я. Розглянемо основні, прийняті за 
результатами попередніх досліджень, розрахункові показники системи водокористування в межах 
Донецької області за даними 2007-2010 років (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2  
Основні показники системи водокористування Донецької області 

Показник 
Один. 
виміру 

Сіверський-

Донець 
Дніпро Приазов'я 

Разом (млн 

м3
) 

Забір води (мінімальний) млн м3
 690,8 95,17 1149,0 1959,00 

Забір води (максимальний) млн м3
 798,6 102,90 1462,0 2341,00 

Показники 2010 року 

Забір води  млн м3
 690,8 102,60 1317,0 2110,40 

Забір поверхневих вод % 89,1 35,10 81,4 1723,84 

Оборотне водокористування % 45,5 1419,10 316,1 5933,60 

Втрати води % 42,5 0,10 1,5 314,06 

Примітка. Складено авторами 

 

Аналіз наведених даних показує що в основному забір здійснюється з поверхневих джерел. Відсоток 
оборотного водопостачання часто перевищує 100% і це є свідченням високої ефективності 
водокористування, оскільки пов’язано зі значною економією забору води з прісних джерел. Відсоток втрат 
води є найвищим в межах басейну р. Сіверський Донець. Втрати води при її транспортуванні є суттєвою 
проблемою водокористування. Причиною втрат є неефективні технології, зношеність обладнання, 
географія розташування водокористувачів. Втрати води мають як економічний так і екологічний аспект. 
Тому, однією з цілей ефективного водокористування є мінімізація втрат води при транспортуванні. Одним 
із способів такої мінімізації може бути структурний перерозподіл водоспоживання з метою зменшення 
частки річок басейну Сіверського Донця, для яких спостерігаються найбільші втрати. Звичайно, слід мати 
на увазі, що значно скоротити водоспоживання з цієї річки неможливо, оскільки значна частина споживачів 
географічно та фізично прив’язані до басейну цієї річки. Однак, проведений аналіз, допоможе знайти 
методи скорочення втрат у цьому басейні шляхом модернізації обладнання, знаходження альтернативних 
джерел водопостачання та скорочення споживачів.  

У 2010 році економіка регіону як і вся економіка України знаходилася в стані рецесії. Тому 
показники водозабору були дещо нижчими (на 5…10%) від показників, які спостерігалися в минулі роки. 
Представляє практичний інтерес задача оптимізації структури водокористування у випадку зростання 
виробництва і, пов’язаного з цим, зростання обсягів водокористування. Очевидно, що зростання 
водокористування повинно відбуватися за рахунок басейну р. Дніпро та басейну Приазов’я для яких втрати 
води набагато нижчі, ніж для басейну р. Сіверський Донець. Поставимо собі за мету оптимізувати 
структуру водокористування в межах Донецької області, добившись при цьому мінімально можливих втрат 
води. При цьому врахуємо обмеження, продиктовані технічними можливостями системи водопостачання, 
нормативами споживання води та ефективністю водокористування, вираженою через показник оборотного 
водокористування: 

- загальний обсяг забору води не може перевищувати 2300 млн куб. м. При цьому ми врахували, що 
фактичний обсяг за 2010 рік становив 2110 млн куб. м., максимальний обсяг за період спостережень 
2007-2010 роки становив 2341 млн куб. м., мінімальний обсяг за період спостережень – 1959 млн куб. 
м.); передбачене збільшення водозабору та інших показників відповідає очікуваному підвищенню рівня 
економічної активності на 10%; 

- обсяг забору поверхневої прісної води не може перевищувати 1900 млн куб. м. (фактичний забір за 
2010 рік – 1724 млн куб. м.); максимальне спостережене значення – 1878 млн куб. м.; 

- обсяг оборотного водокористування не повинен бути нижчим від 6500 млн куб. м. (фактичний 
обсяг за 2010 рік – 5934 млн куб. м.); максимальне спостережене значення – 7104 млн куб. м.; 

- обсяг водозабору з р. Сіверський Донець не може бути нижчим від 650 млн куб. м. Якщо не ввести 
це обмеження, то алгоритм оптимізації зменшить відповідний обсяг до неприпустимо низьких значень; 

- обсяг водозабору з р. Дніпро не може бути вищим від 110 млн куб. м.  
Для оптимізації структуру водопостачання в межах Сіверсько-Донецького БУВР побудуємо 

економіко – математичну модель задачі, використовуючи методику математичного програмування. 
Математичне програмування – це напрямок математики, що вивчає екстремальні задачі, розробляє 
методи їх розв’язування та застосування при моделюванні економічних процесів. В загальному вигляді 
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математична модель екстремальної задачі полягає у відшуканні екстремуму (мінімуму або максимуму) 
функції 

 
    minmaxX...,X,Xf n21 

, (4.1) 

при обмеженнях 

   in21i bX...,X,Xg  , m,i 1 ; (4.2) 

 
0X...,X,X n21 
, (4.3) 

де f  і ig  – задані  функції; iX  – оптимізуючі параметри; ib  – обмеження ресурсів; m  – кількість 
обмежень на параметри. 

В ролі оптимізуючих параметрів моделі виберемо обсяги річного забору води з різних джерел, а 
саме: 𝑋𝑋1 – забір води з басейну р. Сіверський Донець, 𝑋𝑋2 – забір води з басейну р. Дніпро, 𝑋𝑋3 – забір 
води з річок та інших джерел басейну Приазов’я. Зробимо припущення, що при зміні основних 
параметрів забору води забір поверхневої прісної води, обсяг оборотного водопостачання та втрати 
води будуть змінюватися прямо пропорційно у відповідності до коефіцієнтів, наведених у табл. 4.2. 
Використовуючи дані табл. 4.2, побудуємо математичні вирази умов обмеження ресурсів.  

Умова обмеження загального забору води виглядає наступним чином: 

 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3  ≤ 2300.   (4.4) 

Умова обмеження забору поверхневої води виглядає наступним чином: 

 0.89𝑋𝑋1 + 0.35𝑋𝑋2 + 0.81𝑋𝑋3  ≤ 1900. (4.5) 

Умова обмеження оборотного водопостачання має наступний вигляд: 

 0.455𝑋𝑋1 + 14.191𝑋𝑋2 + 3.161𝑋𝑋3  ≥ 6500. (4.6) 

Умови мінімальних та максимальних заборів води з різних джерел виглядають наступним чином: 

 𝑋𝑋1 ≥ 650, 𝑋𝑋2 ≤ 110.  (4.7) 

Метою задачі є оптимізація структури водокористування в межах Донецької області. Цій меті 
відповідає мінімальний показник втрат води. Для побудови цільової функції використаємо показники 
відносних втрат води (%) за даними табл. 4.2. Таким чином, цільова функція матиме вигляд: 

 𝐹𝐹 = 0.425𝑋𝑋1 + 0.001𝑋𝑋2 + 0015𝑋𝑋3  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. (4.8) 

Підсумовуючи вищесказане сформулюємо математичну модель поставленої задачі. 
Математична модель. Математична постановка задачі полягає у визначенні найменшого 

значення функції 

 𝐹𝐹 = 0.425𝑋𝑋1 + 0.001𝑋𝑋2 + 0.015𝑋𝑋3  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, (4.9) 

при умовах 

 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3  ≤ 2300, 
 0.89𝑋𝑋1 + 0.35𝑋𝑋2 + 0.81𝑋𝑋3  ≤ 1900, 

 0.455𝑋𝑋1 + 14.191𝑋𝑋2 + 3.161𝑋𝑋3  ≥ 6500, 
 𝑋𝑋1 ≥ 650, 𝑋𝑋2 ≤ 110, 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2, 𝑋𝑋3  ≥ 0. (4.10) 

Сформульована задача є задачею лінійного програмування. Розв’язання цієї задачі було 
проведено з використанням засобів Microsoft Excel (Сервис, надбудова «Поиск решения»). Схема 
розв’язування задачі наведена на рис. 4.16.  
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математична модель екстремальної задачі полягає у відшуканні екстремуму (мінімуму або максимуму) 
функції

    minmaxXXXf  ( )

при обмеженнях

  ii bXXX  , mi  ; ( )

0XXX  ( )

де f і ig задані  функції; iX оптимізуючі параметри; ib обмеження ресурсів; m кількість 
обмежень на параметри.

В ролі оптимізуючих параметрів моделі виберемо обсяги річного забору води з різних джерел, а 
саме: 𝑋𝑋1 забір води з басейну р. Сіверський Донець, 𝑋𝑋2 забір води з басейну р. Дніпро, 𝑋𝑋3 забір 
води з річок та інших джерел басейну Приазов’я. Зробимо припущення, що при зміні основних 
параметрів забору води забір поверхневої прісної води, обсяг оборотного водопостачання та втрати 
води будуть змінюватися прямо пропорційно у відповідності до коефіцієнтів, наведених у табл. 4.2. 
Використовуючи дані табл. 4.2, побудуємо математичні вирази умов обмеження ресурсів. 

Умова обмеження загального забору води виглядає наступним чином:𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3  ≤ 2300.  ( )

Умова обмеження забору поверхневої води виглядає наступним чином:0.89𝑋𝑋1 + 0.35𝑋𝑋2 + 0.81𝑋𝑋3  ≤ 1900. ( )

Умова обмеження оборотного водопостачання має наступний вигляд:0.455𝑋𝑋1 + 14.191𝑋𝑋2 + 3.161𝑋𝑋3  ≥ 6500 ( )

Умови мінімальних та максимальних заборів води з різних джерел виглядають наступним чином:𝑋𝑋1 ≥ 650, 𝑋𝑋2 ≤ 110. ( )

Метою задачі є оптимізація структури водокористування в межах Донецької області. Цій меті 
відповідає мінімальний показник втрат води. Для побудови цільової функції використаємо показники 
відносних втрат води (%) за даними табл. 4.2. Таким чином, цільова функція матиме вигляд:𝐹𝐹 = 0.425𝑋𝑋1 + 0.001𝑋𝑋2 + 0015𝑋𝑋3  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. ( )

Підсумовуючи вищесказане сформулюємо математичну модель поставленої задачі.
Математична модель. Математична постановка задачі полягає у визначенні найменшого 

значення функції 𝐹𝐹 = 0.425𝑋𝑋1 + 0.001𝑋𝑋2 + 0.015𝑋𝑋3  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, ( )

при умовах 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3  ≤ 23000.89𝑋𝑋1 + 0.35𝑋𝑋2 + 0.81𝑋𝑋3  ≤ 19000.455𝑋𝑋1 + 14.191𝑋𝑋2 + 3.161𝑋𝑋3  ≥ 6500𝑋𝑋1 ≥ 650, 𝑋𝑋2 ≤ 110, 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2, 𝑋𝑋3  ≥ 0. ( )

Сформульована задача є задачею лінійного програмування. Розв’язання цієї задачі було 
проведено з використанням засобів Microsoft Excel (Сервис, надбудова «Поиск решения»). Схема 
розв’язування задачі наведена на рис. 4.16. 
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Примітка. Побудовано авторами 

 

Рис. 4.16. Розв’язування задачі лінійного програмування засобами Microsoft Excel 
 

При цьому було отримані результати, які лягли в основу оптимізованої структури 
водокористування, наведеної в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3  
Оптимізовані показники системи водокористування Донецької області 

Показник 
Один. 
виміру 

Сіверський-

Донець 
Дніпро Приазов'я 

Разом  
(млн м3

) 

Забір води млн м3
 650,0 110,0 1468,8 2228,84 

Забір поверхневих вод % 89,1 35,1 81,4 1813,72 

Оборотне водокористування % 45,5 1419,1 316.1 6500,00 

Втрати води % 42,5 0,1 1,5 299,04 

Примітка. Складено авторами  
 

Порівнюючи табл. 4.2  і  табл. 4.3, приходимо до висновку, що в результаті оптимізації структури 
водокористування Донецької області можна досягнути наступних результатів: 

- при збільшенні економічної активності на 10% очікується збільшення загального забору води на 
118,44 млн куб. м (5,6%); 

- очікується збільшення обсягу оборотного водопостачання на 566,4 млн куб. м (9,5%), що є дуже 
важливим з екологічної точки зору; 

- очікується зменшення втрат води при транспортуванні на 15,0 млн куб. м (4,8%). Це хороший 
результат як з екологічної так і з економічної точки зору. Отримані результати свідчать, що при 
правильному плануванні водокористування Донецької області можна добитися покращення економічних 
показників одночасно із покращенням екологічної ситуації. Для цього достатньо скоротити 
водокористування з басейну р. Сіверський Донець на 5%. 
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Луганська область. Основні, прийняті за результатами попередніх досліджень, розрахункові 
показники системи водокористування Луганської області за даними 2007-2010 років представлені у 
табл. 4.4. Луганська область використовує воду лише двох басейнів: басейн р. Сіверський Донець та 
басейн річок Приазов’я. Це ускладнює оптимізацію системи водокористування. 

Таблиця 4.4 

Основні показники системи водокористування Луганської області 

Показник 
Один. 
виміру 

Сіверський-    

Донець 
Приазов’я 

Разом 
(млн м3

) 

Забір води (мінімальний) млн м3
 397,3 61,68 459,0 

Забір води (максимальний) млн м3
 494,9 78,25 566,5 

Показники 2010 року 

Забір води  млн м3
 403,5 78,25 481,75 

Забір поверхневих вод % 30,1 2,5 123,56 

Оборотне водокористування % 17,1 14,2 80,00 

Втрати води % 24,2 35,8 125,67 

Примітка. Складено авторами  
 

Обмеження, продиктовані технічними можливостями системи водопостачання, нормативами 
споживання води та показниками оборотного водокористування мають наступний вигляд: 

- загальний обсяг забору води не може перевищувати 530 млн куб. м. При цьому ми врахували, що 
фактичний обсяг за 2010 рік становив 482 млн куб. м, максимальний обсяг за період спостережень 
2007-2010 роки становив 566 млн куб. м, мінімальний обсяг за період спостережень – 459 млн куб. м.); 
очікуване збільшення забору води відповідає очікуваному росту промислового виробництва в розмірі 
10%;  

- обсяг забору поверхневої прісної води не повинен перевищувати 140 млн куб. м (фактичний забір 
за 2010 рік – 123,5 млн куб. м); 

- обсяг оборотного водокористування не може бути нижчим від 87 млн куб. м (фактичний обсяг за 
2010 рік – 80,0 млн куб. м). 

Математична модель задачі. Математична постановка задачі полягає у визначенні найменшого 
значення функції 

 𝐹𝐹 = 0.242𝑋𝑋1 + 0.358𝑋𝑋2  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,  (4.11) 

при умовах 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 ≤ 530; 0.30𝑋𝑋1 + 0.025𝑋𝑋2 ≤ 140; 

 0.171𝑋𝑋1 + 0.142𝑋𝑋2 ≥ 87  (4.12) 

 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2 ≥ 0. 

Оптимізована структура водопостачання представлена у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Оптимізовані показники системи водокористування Луганської області 

Показник Один. виміру 
Сіверський-

Донець 
Приазов'я 

Разом 
(млн м3

) 

Забір води млн м3
 459,55 60,2 519,75 

Забір поверхневих вод % 30,10 2,5 140,00 

Оборотне водокористування % 17,10 14,2 87,00 

Втрати води % 24,20 35,8 132,77 

Примітка. Складено авторами  
 

Як бачимо, в результаті оптимізації структури водокористування Луганської області досягнуті 
наступні результати: 
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Луганська область. Основні, прийняті за результатами попередніх досліджень, розрахункові 
показники системи водокористування Луганської області за даними 2007- років представлені у 
табл. 4.4. Луганська область використовує воду лише двох басейнів: басейн р. Сіверський Донець та 
басейн річок Приазов’я. Це ускладнює оптимізацію системи водокористування.

Таблиця 4.4
Основні показники системи водокористування Луганської області

Показник Один. 
виміру

Сіверський-    

Донець Приазов’я Разом 
(млн м )

Забір води (мінімальний) млн м   459,0 

Забір води (максимальний) млн м   566,5 

Показники 2010 року
Забір води млн м   481,75 

Забір поверхневих вод % 123,56 

Оборотне водокористування %  80,00 

Втрати води %  125,67 

Примітка. Складено авторами 

Обмеження, продиктовані технічними можливостями системи водопостачання, нормативами 
споживання води та показниками оборотного водокористування мають наступний вигляд:

- загальний обсяг забору води не може перевищувати 530 млн куб. м. При цьому ми врахували, що 
фактичний обсяг за 2010 рік становив 482 млн куб. м, максимальний обсяг за період спостережень 

-2010 роки становив 566 млн куб. м, мінімальний обсяг за період спостережень 459 млн куб. м.); 
очікуване збільшення забору води відповідає очікуваному росту промислового виробництва в розмірі 
10%;

- обсяг забору поверхневої прісної води не повинен перевищувати 140 млн куб. м (фактичний забір 
за 2010 рік 123,5 млн куб. м);

- обсяг оборотного водокористування не може бути нижчим від 87 млн куб. м (фактичний обсяг за 
2010 рік 0,0 млн куб. м).

Математична модель задачі. Математична постановка задачі полягає у визначенні найменшого 
значення функції 𝐹𝐹 = 0.242𝑋𝑋1 + 0.358𝑋𝑋2  → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, (4.11)

при умовах 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 ≤ 530;0.30𝑋𝑋1 + 0.025𝑋𝑋2 ≤ 140;0.171𝑋𝑋1 + 0.142𝑋𝑋2 ≥ 87 (4.12)𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2 ≥ 0.

Оптимізована структура водопостачання представлена у табл. 4.5.

Таблиця 4.5
Оптимізовані показники системи водокористування Луганської області

Показник Один. виміру Сіверський-

Донець Приазов'я Разом 
(млн м )

Забір води млн м
Забір поверхневих вод % 140,00 

Оборотне водокористування % 87,00 

Втрати води % 132,77 

Примітка. Складено авторами 

Як бачимо, в результаті оптимізації структури водокористування Луганської області досягнуті 
наступні результати:

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  191 

 

- очікується збільшення загального забору води на 38,0 млн куб. м (7,9%). Це відповідає 
очікуваному зростанню економічної активності в області; 

- очікується збільшення обсягу оборотного водопостачання на 7,0 млн куб. м (8,8%), що є дуже 
важливим з екологічної точки зору; 

- очікується збільшення втрат води при транспортуванні на 7,1 млн куб. м (5,6%).  
Як бачимо, в результаті звуження кола постачальників води стало неможливим добитися 

зменшення втрат води при одночасному збільшенні загального водокористування. Цей результат 
підкреслює важливість диверсифікації кола постачальників для підвищення рівня економіко-

екологічної стабільності промислового виробництва.  
Застосуємо інший підхід до оптимізації структури системи водопостачання підприємств 

Луганської області. За головну мету поставимо зростання загального забору води. Нагадаємо, що цей 
показник відповідає показнику зростання економічної активності і змінюється приблизно 
пропорційного до останнього. Головним обмеженням буде обмеження на втрати води: поставимо за 
мету таку оптимізацію структури водопостачання при якій втрати води не перевищуватимуть 
показників 2010 року. Тоді отримаємо наступну математичну модель задачі. 

Необхідно визначити найбільше значення функції водозабору 

 𝐹𝐹 = 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,  (4.13) 

при умовах 

 𝑋𝑋1 ≤ 495; 

 𝑋𝑋2 ≥ 40; 

 0.242𝑋𝑋1 + 0.358𝑋𝑋2 ≤ 125.67;  (4.14) 

 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2 ≥ 0. 

Оптимізована структура водопостачання представлена у табл. 4.6. 

Таблиця 4.6   
Оптимізовані показники системи водокористування Луганської області 

Показник 
Один. 
виміру 

Сіверський- 

Донець 
Приазов'я 

Разом  
(млн м3

) 

Забір води млн м3
 460,11 40,0 500,11 

Забір поверхневих вод % 30,10 2,5 139,66 

Оборотне водокористування % 17,10 14.2 84,22 

Втрати води % 24,20 35,8 125,67 

Примітка. Складено авторами  
 

В результаті альтернативного підходу до оптимізації структури водокористування Луганської 
області досягнуті наступні результати: 

- очікується збільшення загального забору води на 18,36 млн куб. м (3,8%). Це відповідає 
можливому зростанню економічної активності в області; 

- очікується збільшення обсягу оборотного водопостачання на 4,22 млн куб. м (5,3%); 
- обсяг втрат води при транспортуванні залишається на рівні 2010 року (125,67 млн куб. м). 

Як бачимо, в результаті альтернативного підходу до оптимізації структури промислового 
водокористування у Луганській області вдалося запроектувати зростання промислового виробництва 
на 4% при незмінному обсязі втрат води. Таким чином цей підхід виявився більш ефективним, ніж 
підхід, пов’язаний з мінімізацією втрат води.  

Харківська область. Використаємо продемонстрований вище підхід (максимізація водозабору) 
до системи водокористування Харківської області. Основні показники цієї системи за даними 2007-

2010 років представлені у табл. 4.7. Харківська область використовує воду лише двох басейнів: басейн 
р. Сіверський Донець та басейн р. Дніпро.  

Головним обмеженням нашої моделі буде обмеження на втрати води: поставимо за мету таку 
оптимізацію структури водопостачання при якій втрати води не перевищуватимуть показників 2010 
року. Інше обмеження пов’язане з можливостями водозабору з басейну р. Сіверський Донець.  
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Таблиця 4.7 

Основні показники системи водокористування Харківської області 

Показник Один. виміру 
Сіверський-

Донець 
Дніпро 

Разом 
(млн м3

) 

Забір води (мінімальний) млн м3
 319,5 70,62 392,2 

Забір води (максимальний) млн м3
 350,2 72,81 420,8 

Показники 2010 року 

Забір води млн м3
 325,2 70,72 395,92 

Забір поверхневих вод % 87,4 10,1 291,42 

Оборотне водокористування % 45,9 471.9 482,90 

Втрати води % 24,8 36,6 106,45 

Примітка. Складено авторами  
 

Таким чином, система обмежень буде мати наступний вигляд 𝑋𝑋1 ≤ 350.2; 
 0.248𝑋𝑋1 + 0.366𝑋𝑋2 ≤ 106.45;  (4.15) 𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2 ≥ 0. 

За головну мету поставимо зростання загального забору води. Оскільки цей показник відповідає 
показнику зростання економічної активності, то його зміна є пропорційною до зміни економічної 
активності 

 𝐹𝐹 = 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  (4.16) 

В результаті оптимізації структури водокористування (табл. 4.8) Харківської області досягнуті 
наступні результати: 

- очікується збільшення загального забору води на 8,07 млн куб. м (2,0%). Це відповідає можливому 
зростанню економічної активності в області; 

- очікується зменшення обсягу оборотного водопостачання на 68,44 млн куб. м (14,2%); 
- обсяг втрат води при транспортуванні залишається на рівні 2010 року (106,45 млн куб. м). 

Таблиця 4.8 

Оптимізовані показники системи водокористування Харківської області 

Показник         Один. 
виміру 

Сіверський-

Донець 
Дніпро 

Разом (млн 

м3
) 

Забір води млн м3
 350,2 53,78 403,98 

Забір поверхневих вод % 87,4 10,10 311,57 

Оборотне водокористування % 45,9 471,90 414,46 

Втрати води % 24,8 36,60 106,45 

Примітка. Складено авторами   
 

Як бачимо, в результаті альтернативного підходу до оптимізації структури промислового 
водокористування у Харківській області вдалося запроектувати зростання промислового виробництва 
на 2% при незмінному обсязі втрат води. Щоправда, ці зміни супроводжується зменшенням обсягів 
води, яка бере участь в оборотному водокористуванні.  

Як бачимо, звуження кола постачальників води зменшує можливості оптимізації системи 
промислового водокористування. Якщо поставити умову незмінності втрат води, то отримаємо деяке 
збільшення забору води, але при цьому зменшується оборотне водокористування. Проведені нами 
додаткові дослідження показали, що якщо поставити умову мінімізації втрат води при незмінних 
обсягах оборотного водокористування, то це приведе до зменшення загального забору води, а це 
відповідає зменшенню промислової активності в області. Загальний висновок, який можна зробити, 
полягає у тому, що водопостачальна система Харківської області найменше придатна для оптимізації 
через обмеженість ресурсів та недостатню диверсифікацію джерел.  

Отже слід шукати інші підходи до оптимізації водопостачання області. Наша рекомендація 
полягає у наступному. Необхідно збільшити коефіцієнт оборотності для води, яка забирається з 
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Таблиця 4.7
Основні показники системи водокористування Харківської області

Показник Один. виміру Сіверський-

Донець Дніпро Разом 
(млн м )

Забір води (мінімальний) млн м 70,62  

Забір води (максимальний) млн м 72,81  

Показники 2010 року
Забір води млн м 70,72 395,92 

Забір поверхневих вод %  291,42 

Оборотне водокористування % 471.9 482,90 

Втрати води %  106,45 

Примітка. Складено авторами 

Таким чином, система обмежень буде мати наступний вигляд𝑋𝑋1 ≤ 350.2;0.248𝑋𝑋1 + 0.366𝑋𝑋2 ≤ 106.45; (4.15)𝑋𝑋1, 𝑋𝑋2 ≥ 0.

За головну мету поставимо зростання загального забору води. Оскільки цей показник відповідає 
показнику зростання економічної активності, то його зміна є пропорційною до зміни економічної 
активності 𝐹𝐹 = 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  (4.16)

В результаті оптимізації структури водокористування (табл. 4.8) Харківської області досягнуті 
наступні результати:

- очікується збільшення загального забору води на 8,07 млн куб. м (2,0%). Це відповідає можливому 
зростанню економічної активності в області;

- очікується зменшення обсягу оборотного водопостачання на 68,44 млн куб. м (14,2%);
- обсяг втрат води при транспортуванні залишається на рівні 2010 року (106,45 млн куб. м).

Таблиця 4.8
Оптимізовані показники системи водокористування Харківської області

Показник        Один. 
виміру

Сіверський-

Донець Дніпро Разом (млн 

м )

Забір води млн м  53,78  

Забір поверхневих вод % 10,10  

Оборотне водокористування % 471,90  

Втрати води % 36,60  

Примітка. Складено авторами  

Як бачимо, в результаті альтернативного підходу до оптимізації структури промислового 
водокористування у Харківській області вдалося запроектувати зростання промислового виробництва 
на 2% при незмінному обсязі втрат води. Щоправда, ці зміни супроводжується зменшенням обсягів 
води, яка бере участь в оборотному водокористуванні. 

Як бачимо, звуження кола постачальників води зменшує можливості оптимізації системи 
промислового водокористування. Якщо поставити умову незмінності втрат води, то отримаємо деяке 
збільшення забору води, але при цьому зменшується оборотне водокористування. Проведені нами 
додаткові дослідження показали, що якщо поставити умову мінімізації втрат води при незмінних 
обсягах оборотного водокористування, то це приведе до зменшення загального забору води, а це 
відповідає зменшенню промислової активності в області. Загальний висновок, який можна зробити, 
полягає у тому, що водопостачальна система Харківської області найменше придатна для оптимізації 
через обмеженість ресурсів та недостатню диверсифікацію джерел. 

Отже слід шукати інші підходи до оптимізації водопостачання області. Наша рекомендація 
полягає у наступному. Необхідно збільшити коефіцієнт оборотності для води, яка забирається з 
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басейну р. Сіверський Донець. В результаті цього зменшиться водозабір з цього басейну, а разом з тим 
і втрати води при транспортуванні. Наприклад, якщо довести коефіцієнт споживання води з басейну р. 
Сіверський Донець до 100% (на даний час він становить 45,9%), то це приведе до скорочення забору 
води з цього басейну на 176 млн м3. При цьому обсяг втрат води скоротиться на 43,61 млн м3 (41%) і 
становитиме лише 62,84 млн м3 (на даний час 106,45 млн м3). Одним з методів стимулювання до 
підвищення водо оборотності на підприємствах може бути введення диференційованих тарифів на 
водоспоживання з врахуванням коефіцієнта водооборотності. 

Моделювання процесів зменшення втрат у системі водозабезпечення  
Функціонування та створення систем водозабезпечення завжди пов’язано із використанням 

значних фінансових ресурсів. В зв’язку з цим, помилки у розрахунках можуть призводити до 
неефективного використання коштів. Це обумовлює використання засобів математичного, 
економічного та інших напрямів моделювання для попереднього аналізу ефективності тих чи інших 
заходів, до їх безпосередньої реалізації. 

В результаті аналізу системи водозабезпечення, яка перебуває в підпорядкуванні СДБУВР, за 
результатами попередніх досліджень було виявлено значний рівень втрат води при транспортуванні 
(табл. 4.9). 

Таблиця 4.9  
Втрати води у системі водозабезпечення Сіверсько-Донецького басейнового  

управління водних ресурсів за 2007-2010 рр. 

Показники 
Роки 

2007 2008 2009 2010 

Басейн Сіверського Дінця 

Обсяги водозабору, тис. м3 1596,30 1629,30 1431,30 1419,50 

Обсяги втрат, тис. м3 513,69 532,64 476,88 472,02 

Частка втрат, % 32,18 32,69 33,32 33,25 

Басейн Дніпра 

Обсяги водозабору, тис. м3 115,65 110,75 106,72 114,75 

Обсяги втрат, тис. м3 25,70 24,94 27,91 25,90 

Частка втрат, % 22,22 22,52 26,15 22,57 

Басейн річок Приазов’я 

Обсяги водозабору, тис. м3 578,69 487,87 433,48 511,55 

Обсяги втрат, тис. м3 16,94 15,25 10,53 17,12 

Частка втрат, % 2,93 3,13 2,43 3,35 

Примітка. Складено авторами  
 

Зокрема, найбільший рівень втрат має місце у басейні Сіверського Дінця, і становить, в 
середньому, близько 33%. У басейні Дніпра рівень втрат знаходиться на рівні 22%, окрім 2009 року. 
Найнижчі втрати спостерігаються у басейні річок Приазов’я і Азовського моря. 

На нашу думку, основними причинами втрат є зношеність мереж, відсутність капітальних 
ремонтів тощо. Якщо наша гіпотеза правильна, втрати повинні, в значній мірі, залежати від обсягів 
водопостачання. Це можна перевірити, розрахувавши коефіцієнт кореляції між значенням водозабору 
та значенням втрат. 
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  .  (4.17) 

В якості статистичного набору були використані дані по трьох областях в розрізі трьох басейнів 
та за чотири останні роки. В нашому випадку незалежна змінна (𝑋𝑋) це – обсяг водозабору, а залежна 
змінна (𝑌𝑌) – обсяг втрат. Для розрахунків було використано функцію програми MS Excel КОРЕЛЛ. 
Коефіцієнт кореляції становить 0,95, що свідчить про високий ступінь зв’язку між згаданим 
показниками. Однак, частка втрат для різних басейнів є різною. Очевидно, що найбільш вигідно 
використовувати воду з басейну річок Приазов’я. Якщо абстрагуватись від реальної ситуації, то можна 
припустити можливість перенаправлення водозабору з одного басейну у інший. В такому випадку має 
сенс оптимізація обсягів втрат води. Можна і по-інакшому підійти до оптимізації структури 
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водокористування: шляхом введення диференційованих тарифів стимулювати скорочення водозабору з 
басейнів Сіверського Дінця та Дніпра та розширення водозабору з басейну річок Приазов’я.  

Постановка задачі. Поставимо собі за мету оптимізувати структуру водокористування в межах 
Сіверсько-Донецького басейнового управління, добившись мінімально можливих втрат води при 
існуючій технологічній базі. Виберемо з таблиці 4.9 основні показники організації водопостачання в 
межах Сіверсько-Донецького БУВР за даними 2010 року (табл. 4.10). При цьому врахуємо обмеження, 
продиктовані технічними можливостями системи водопостачання, нормативами споживання води та 
економічними інтересами водопостачальників:  
- загальний обсяг забору води не може перевищувати 3300 млн куб. м. При цьому враховано, що 

фактичний обсяг за 2010 рік становив 2929 млн куб. м, максимальний обсяг за період спостережень 
2007-2010 роки становив 3284 млн куб. м, мінімальний обсяг за період спостережень – 2735 млн куб. 
м);  
- обсяг забору прісної води не може перевищувати 1400 млн куб. м (фактичний забір за 2010 рік – 

1313 млн куб. м); 
- плата за водоспоживання не може бути нижчою від 220 млн грн. (фактична плата за 2010 рік – 223 

млн грн.); 
- обсяг водозабору з р. Сіверський Донець не може бути нижчим від 1300 млн куб. м, обсяг 

водозабору з р. Дніпро не може бути нижчим від 100 млн куб. м, обсяг водозабору з річок та водоймищ 
Приазов’я не може бути нижчим від 1200 млн куб. м і не може перевищувати 1550 млн куб. м. Останнє 
обмеження пов’язане з тим, що саме це джерело водопостачання забезпечує найменші втрати.  

Таблиця 4.10  
Основні показники структури водопостачання в межах  

Сіверсько-Донецького басейнового управління у 2010 році 

 Забір води Втрати 
води 

Втрати 
води 

Забір 
прісної 

води 

Забір 
прісної 

води 

Тариф 
водокорис

тування 

Оплата за 
воду 

млн м3
 млн м3

 % млн м3
 % грн/м3

 млн грн 

Сіверський-Донець 1419,0 472,0 33,3 1021,0 72,0 0,092 130,55 

Дніпро 114,8 25,9 22,6 101,8 88,7 0,115 13,20 

Приазов’я 1395,0 17,12 1,2 190,3 13,6 0,057 79,52 

Всього: 2928,8 515,0  1313,1   223,27 

Примітка. Складено авторами  
 

Завдяки цьому оптимізація структури водопостачання передбачатиме максимально інтенсивне 
використання цього джерела. Однак технічні можливості дозволяють збільшити подачу води лише до 
вищеназваної цифри.  

Математична модель. Для оптимізації структуру водопостачання в межах Сіверсько-Донецького 
басейнового управління побудуємо економіко – математичну модель задачі, використовуючи метод 
математичного програмування.  

Знову ж в ролі оптимізуючих параметрів моделі виберемо обсяги річного забору води з різних 
джерел, а саме: 𝑋𝑋1 – забір води з р. Сіверський Донець, 𝑋𝑋2 – забір води з р. Дніпро, 𝑋𝑋3 – забір води з 
річок та інших джерел Приазов’я. Зробимо припущення, що при зміні основних параметрів забору води 
забір прісної води та втрати води будуть змінюватися прямопропорційно у відповідності до показників, 
наведених у табл. 4.2.  

Використовуючи дані табл. 4.2, побудуємо математичні вирази умов обмеження ресурсів.  
Умова обмеження загального забору води виглядає наступним чином: 

 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3  ≤ 3300.  (4.18) 

Умова обмеження забору прісної води виглядає наступним чином: 

 0.72𝑋𝑋1 + 0.89𝑋𝑋2 + 0.14𝑋𝑋3  ≤ 1400.  (4.19) 
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водокористування: шляхом введення диференційованих тарифів стимулювати скорочення водозабору з 
басейнів Сіверського Дінця та Дніпра та розширення водозабору з басейну річок Приазов’я. 

Постановка задачі. Поставимо собі за мету оптимізувати структуру водокористування в межах 
Сіверсько-Донецького басейнового управління, добившись мінімально можливих втрат води при 
існуючій технологічній базі. Виберемо з таблиці 4.9 основні показники організації водопостачання в 
межах Сіверсько-Донецького БУВР за даними 2010 року (табл. 4.10). При цьому врахуємо обмеження, 
продиктовані технічними можливостями системи водопостачання, нормативами споживання води та 
економічними інтересами водопостачальників: 
- загальний обсяг забору води не може перевищувати 3300 млн куб. м. При цьому враховано, що 

фактичний обсяг за 2010 рік становив 2929 млн куб. м, максимальний обсяг за період спостережень 
-2010 роки становив 3284 млн куб. м, мінімальний обсяг за період спостережень 2735 млн куб. 

м); 
- обсяг забору прісної води не може перевищувати 1400 млн куб. м (фактичний забір за 2010 рік 

1313 млн куб. м);
- плата за водоспоживання не може бути нижчою від 220 млн грн. (фактична плата за 2010 рік 

млн грн.);
- обсяг водозабору з р. Сіверський Донець не може бути нижчим від 1300 млн куб. м, обсяг 

водозабору з р. Дніпро не може бути нижчим від 100 млн куб. м, обсяг водозабору з річок та водоймищ 
Приазов’я не може бути нижчим від 1200 млн куб. м і не може перевищувати 1550 млн куб. м. Останнє 
обмеження пов’язане з тим, що саме це джерело водопостачання забезпечує найменші втрати. 

Таблиця 4.10 
Основні показники структури водопостачання в межах 

Сіверсько-Донецького басейнового управління у  році

Забір води Втрати 
води

Втрати 
води

Забір 
прісної 

води

Забір 
прісної 

води

Тариф 
водокорис

тування

Оплата за 
воду

млн м  млн м  % млн м  % грн/м  млн грн 

Сіверський-Донець 1419,0 472,0  1021,0  0,092 130,55 

Дніпро 114,8   8  0,115 13,20 

Приазов’я 1395,0 17,12  190,3  0,057 79,52 

Всього: 2928,8 515,0 1313,1 223,27 

Примітка. Складено авторами 

Завдяки цьому оптимізація структури водопостачання передбачатиме максимально інтенсивне 
використання цього джерела. Однак технічні можливості дозволяють збільшити подачу води лише до 
вищеназваної цифри. 

Математична модель. Для оптимізації структуру водопостачання в межах Сіверсько-Донецького 
басейнового управління побудуємо економіко математичну модель задачі, використовуючи метод 
математичного програмування. 

Знову ж в ролі оптимізуючих параметрів моделі виберемо обсяги річного забору води з різних 
джерел, а саме: 𝑋𝑋1 забір води з р. Сіверський Донець, 𝑋𝑋2 забір води з р. Дніпро, 𝑋𝑋3 забір води з 
річок та інших джерел Приазов’я. Зробимо припущення, що при зміні основних параметрів забору води 
забір прісної води та втрати води будуть змінюватися прямопропорційно у відповідності до показників, 
наведених у табл. 4.2. 

Використовуючи дані табл. 4.2, побудуємо математичні вирази умов обмеження ресурсів. 
Умова обмеження загального забору води виглядає наступним чином:𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3  ≤ 3300. (4.18)

Умова обмеження забору прісної води виглядає наступним чином:0.72𝑋𝑋1 + 0.89𝑋𝑋2 + 0.14𝑋𝑋3  ≤ 1400. (4.19)
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Умова обмеження мінімальної оплати за водоспоживання має наступний вигляд: 

 0.092𝑋𝑋1 + 0.115𝑋𝑋2 + 0.057𝑋𝑋3  ≥ 220.  (4.20) 

Умова мінімальних та максимальних заборів води з різних джерел виглядають наступним чином: 

 𝑋𝑋1 ≥ 1300; 
 𝑋𝑋2 ≥ 100; (4.21) 

 𝑋𝑋3 ≥ 1200; 
 𝑋𝑋3 ≤ 1550. 
 Метою задачі є оптимізація структури водопостачання в межах Сіверсько-Донецького басейнового 
управління. Цій меті відповідає мінімальний показник втрат води. Для побудови цільової функції 
використаємо показники відносних втрат води (%) за даними табл. 4.2.  Таким чином, цільова функція 
матиме вигляд: 

 𝐹𝐹 = 0.33𝑋𝑋1 + 0.23𝑋𝑋2 + 0.01𝑋𝑋3 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  (4.22) 

Підсумовуючи вищесказане, сформулюємо математичну модель поставленої задачі. 
Математична постановка задачі полягає у визначенні найменшого значення функції 

 𝐹𝐹 = 0.33𝑋𝑋1 + 0.23𝑋𝑋2 + 0.01𝑋𝑋3 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,  (4.23) 

при умовах 

 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2+𝑋𝑋3 ≤ 3300; 0.72𝑋𝑋1 + 0.89𝑋𝑋2 + 0.14𝑋𝑋3 ≤ 1400; 0.092𝑋𝑋1 + 0.115𝑋𝑋2 + 0.057𝑋𝑋3 ≥ 220; 
 𝑋𝑋1 ≥ 1300; 
 𝑋𝑋2 ≥ 100;  (4.24) 

 𝑋𝑋3 ≥ 1200; 
 𝑋𝑋3 ≤ 1550. 

Сформульована задача є задачею лінійного програмування. Зведемо задачу до канонічної форми. 
Спочатку зведемо всі нерівності до однакового виду «». Для цього домножимо нерівності системи 
(4.24) на (-1). В результаті отримаємо наступну систему обмежень: 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2+𝑋𝑋3 ≤ 3300; 0.72𝑋𝑋1 + 0.89𝑋𝑋2 + 0.14𝑋𝑋3 ≤ 1400; −0.092𝑋𝑋1 − 0.115𝑋𝑋2 − 0.057𝑋𝑋3 ≥ −220; 
 −𝑋𝑋1 ≥ −1300; 
 −𝑋𝑋2 ≥ −100;  (4.25) 

 −𝑋𝑋3 ≥ −1200; 
 𝑋𝑋3 ≤ 1550. 
 Введемо нові невід’ємні невідомі 𝑋𝑋4, 𝑋𝑋5, 𝑋𝑋6, 𝑋𝑋7, 𝑋𝑋8, 𝑋𝑋9, 𝑋𝑋10 і  додамо їх до лівих частин отриманих 
нерівностей, і в результаті перейдемо від нерівностей до рівнянь, тобто отримаємо канонічну форму 
задачі. Отримаємо наступну систему обмежень: 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2+𝑋𝑋3+𝑋𝑋4 = 3300; 0.72𝑋𝑋1 + 0.89𝑋𝑋2 + 0.14𝑋𝑋3+𝑋𝑋5 = 1400; −0.092𝑋𝑋1 − 0.115𝑋𝑋2 − 0.057𝑋𝑋3 +𝑋𝑋6 = −220; 
 𝑋𝑋3+𝑋𝑋7 = 1550; 
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 −𝑋𝑋1+𝑋𝑋8 = −1300; (4.26) 

 −𝑋𝑋2+𝑋𝑋9 = −100; 
 −𝑋𝑋3+𝑋𝑋10 = −1200, 
і наступну цільову функцію 

 𝐹𝐹∗ = 0.33𝑋𝑋1 + 0.23𝑋𝑋2 + 0.01𝑋𝑋3 + 0.0𝑋𝑋4 + 0.0𝑋𝑋5 … + 0.0𝑋𝑋10 → min    (4.27) 

При цьому виконується умова 

 𝑋𝑋𝑖𝑖 ≥ 0, (𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛), 𝑛𝑛 = 10.  (4.28) 

Для розв’язування задачі (4.26)…(4.28) використаємо двоїстий симплекс-метод. Це зв’язано з 
тим, що серед вільних членів є від’ємні.  

Використовуючи рівності (4.26), будуємо першу симплекс-таблицю (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11  
Перша симплекс-таблиця 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

x4 3300 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

x5 1400 0.72 0.89 0.14 0 1 0 0 0 0 0 

x6 -220 -0.092 -0.115 -0.057 0 0 1 0 0 0 0 

x7 1550 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

x8 -1300 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

x9 -100 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 

x10 -1200 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 

j 0 0.33 0.23 0.01 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка. Складено авторами 
 

Визначаємо розв’язуючий елемент за правилами двоїстого симплекс-методу. Він знаходиться на 
перетині розв’язуючого стовпця 𝑋𝑋1 і розв’язуючого рядка 𝑋𝑋8. Переходимо до нової симплекс-таблиці. 
При цьому з базису виходить вектор 𝑋𝑋8, а замість нього входить x1. Розв’язуючий рядок ділиться на 
розв’язуючий коефіцієнт. Всі коефіцієнти ведучого стовпця, крім ведучого елемента, заповнюються 
нулями. Всі інші коефіцієнти таблиці перераховуються за правилом прямокутників 
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Отримуємо другу симплекс-таблицю (табл. 4.12). 

 Таблиця 4.12  
Друга симплекс-таблиця 

  x1 X2 X3 X4 x5 x6 x7 x8 X9 x10 

X4 2000 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

X5 464 0 0.89 0.14 0 1 0 0 0.72 0 0 

X6 -100.4 0 -0.115 -0.057 0 0 1 0 -0.092 0 0 

X7 1550 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

X1 1300 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

X9 -100 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 

x10 -1200 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 

j -429 0 0.23 0.01 0 0 0 0 0.33 0 0 

Примітка. Складено  авторами  
 

Перерахунок другої симплекс-таблиці проводимо згідно з алгоритмом, описаним вище. 
Продовжимо розрахунки до того часу, поки всі елементи другого стовпця симплекс-таблиці не 
набудуть невід’ємних значень. Ми наведемо лише останню таблицю розрахунків (табл. 4.13).  
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При цьому виконується умова 𝑋𝑋𝑖𝑖 ≥ 0, (𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛), 𝑛𝑛 = 10.  ( )

Для розв’язування задачі (4.26)…(4.28) використаємо двоїстий симплекс-метод. Це зв’язано з 
тим, що серед вільних членів є від’ємні. 

Використовуючи рівності (4.26), будуємо першу симплекс-таблицю (табл. 4.11).

Таблиця 4.11 
Перша симплекс-таблиця

  x1 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

x4 3300  1 1 0 0 0 0 0 0 

x5 1400 0.72  0.14 0 1 0 0 0 0 0 

x6 -220 -0.092 -0.115 -0.057 0 0 1 0 0 0 0 

x7 1550  1 0 0 0 1 0 0 0 

x8 -1300 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 

x9 -100  - 0 0 0 0 0 0 1 0 

x10 -1200  -1 0 0 0 0 0 0 1 

j  0.33  0.01 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка. Складено авторами

Визначаємо розв’язуючий елемент за правилами двоїстого симплекс-методу. Він знаходиться на 
перетині розв’язуючого стовпця 𝑋𝑋1 і розв’язуючого рядка 𝑋𝑋8. Переходимо до нової симплекс-таблиці. 
При цьому з базису виходить вектор 𝑋𝑋8, а замість нього входить x . Розв’язуючий рядок ділиться на 
розв’язуючий коефіцієнт. Всі коефіцієнти ведучого стовпця, крім ведучого елемента, заповнюються 
нулями. Всі інші коефіцієнти таблиці перераховуються за правилом прямокутників
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Отримуємо другу симплекс-таблицю (табл. 4.12).

 Таблиця 4.12 
Друга симплекс-таблиця

  x1 X2 X3 X4 x5 x6 x7 x8 X9 x10 

X4 2000 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

X5 464 0 0.89 0.14 0 1 0 0 0.72 0 0 

X6 -100.4 0 -0.115 -0.057 0 0 1 0 -0.092 0 0 

X7 1550 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

X1 1300 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

X9 -100 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 

x10 -1200 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 

j -429 0 0.23 0.01 0 0 0 0 0.33 0 0 

Примітка. Складено  авторами 

Перерахунок другої симплекс-таблиці проводимо згідно з алгоритмом, описаним вище. 
Продовжимо розрахунки до того часу, поки всі елементи другого стовпця симплекс-таблиці не 
набудуть невід’ємних значень. Ми наведемо лише останню таблицю розрахунків (табл. 4.13). 
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Таблиця 4.13 
Шоста симплекс-таблиця 

  x1 x2 x3 X4 x5 x6 x7 X8 X9 x10 

x4 345.22 0 0 0 1 0 8.70 -0.50 0.20 0 0 

x5 153.74 0 0 0 0 1 7.74 0.30 0.01 0 0 

x10 350.00 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0.00 0 1 

x9 4.78 0 0 0 0 0 -8.70 -0.50 0.80 1 0 

x1 1300.00 -1 0 0 0 0 0.00 0.00 -1.00 0 0 

x2 104.78 0 -1 0 0 0 -8.70 -0.50 0.80 0 0 

x3 1550.00 0 0 1 0 0 0.00 1.00 0.00 0 0 

Dj -468.60 0 0 0 0 0 2.00 0.10 0.15 0 0 

Примітка. Складено авторами  
 

Оскільки всі вільні члени системи та всі оцінки невідомих j невід’ємні, це означає, що отримано 
оптимальний план задачі. Він має вигляд: 𝑋𝑋1 = 1300; 𝑋𝑋2 = 104.78; 𝑋𝑋3 = 1550;  𝑋𝑋1 = 1300; 𝑋𝑋4 = 345.22; 𝑋𝑋5 = 153.74; 𝑋𝑋6 = 0; 𝑋𝑋7 = 0; 𝑋𝑋8 = 0; 𝑋𝑋9 = 4.78; 𝑋𝑋10 = 350.   Мінімальне 
значення цільової функції 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 468.60.  

Розв’язування цієї ж задачі лінійного програмування було проведено нами засобами Microsoft 
Excel (Сервис, надбудова «Поиск решения»). При цьому було отримано такий же результат, як і 
виписаний вище. Оптимізована структура водопостачання наведена в табл. 4.14.  

Таблиця 4.14  
Оптимізовані показники структури водопостачання в межах СДБУВР 

 

Забір води Втрати води 
Забір прісної 

води 

Тариф 
водокористув

ання 

Оплата за 
воду 

млн м3
 млн м3

 млн м3
 грн/м3

 млн грн 

Сіверський Донець 1300,0 429,0 936,0 0,092 119,60 

Дніпро 104,8 23,7 93,3 0,115 12,05 

Приазов’я 1550,0 15,5 217,0 0,057 88,35 

всього: 2954,8  468,2 1246,3  220,00 

Примітка. Складено авторами  
 

Порівнюючи табл. 4.10 і табл. 4.14, приходимо до висновку, що в результаті оптимізації 
структури водозабору Сіверсько-Донецького басейнового управління досягнуті наступні результати: 

- загальний забір води і загальна оплата за забрану воду залишилися практично незмінними; 
- забір прісної води зменшено на 66,8 млн куб. м (5,1%), що є дуже важливим з екологічної 

точки зору; 
- втрати води при транспортуванні зменшено на 46,84 млн куб. м (9,1%).  

Це – хороший результат як з екологічної, так і з економічної точки зору. 
Таких результатів можна досягнути завдяки скороченню водозабору з басейну Сіверського Дінця 

на 8% та розширенню водозабору на аналогічну величину з басейну річок Приазов’я. Отримані 
результати свідчать, що при правильному плануванні водопостачання навіть при існуючій 
технологічній базі можна добитися значної економії ВР при одночасному покращенні екологічної 
ситуації. 

Оптимізація втрат води в рамках наведеної задачі лінійного програмування може бути 
формалізована та придатна для застосування не лише в даному контексті. Як було вище зазначено, дана 
оптимізація носить швидше демонстраційний характер, аніж практичний. Оскільки реальної 
можливості перерозподілити обсяги водозабору між басейнами немає. Однак, цілком ймовірно, що 
навіть в межах одного басейну будуть існувати відмінності у частці втрат при постачанні води різними 
трубопроводами чи каналами. В такому випадку дана задача з оптимізації набуває цілком практичного 
значення, адже регулювати обсяги водозабору в межах одного басейну значно легше. Тому, запишемо 
дану задачу у формульному вигляді без прив’язки до конкретного об’єкту. 

Математична модель. Нехай система водопостачання складається з трьох об’єктів. Метою 
оптимізації є мінімізація цільової функції втрат води 
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 𝐹𝐹 = 𝑎𝑎𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏𝑋𝑋2 + 𝑐𝑐𝑋𝑋3 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,  (4.30) 

де 𝐹𝐹 – цільова функція, або загальний обсяг втрат води по всіх об’єктах; 𝑋𝑋𝑖𝑖 – обсяги водозабору по 
кожному з об’єктів ( 𝑚𝑚 – номер об’єкта); 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 – коефіцієнти втрат, отримані емпіричним або 
аналітичним шляхом. 

Наступним елементом умови є система обмежень. Обмеження можуть розподілятись за різними 
ознаками. В першу чергу, це верхнє та нижнє обмеження на обсяги водозабору  𝐴𝐴 ≤ 𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + 𝑋𝑋3 ≤ 𝐵𝐵, де 𝐴𝐴 і 𝐵𝐵 деякі числові значення максимально можливого та мінімально 
допустимого водозабору. Також необхідно ввести верхні та нижні обмеження стосовно водозабору по 
кожному з об’єктів: 𝐴𝐴𝑖𝑖 ≤ 𝑋𝑋𝑖𝑖 ≤ 𝐵𝐵𝑖𝑖, де 𝐴𝐴𝑖𝑖 і 𝐵𝐵𝑖𝑖 – відповідно верхня і нижня межа водозабору по і-му 
об’єкту. В якості ще одного обмеження можна ввести обмеження на обсяг плати за ВР, який 
визначається множенням тарифу на обсяг водозабору (припускається, що споживачі сплачують за весь 
обсяг водозабору, незалежно від втрат).  

Виходячи із наявності інших параметрів моделі, які будуть залежними від обсягів водозабору, 
можна вводити додаткові обмеження. Кожен з таких параметрів перебуває у функціональній 
залежності від незалежної змінної (𝑋𝑋 – обсягу водозабору) і може використовуватись не лише для 
встановлення обмежень, але і як додатковий критерій оптимізації. 

Враховуючи можливості табличного процесора MS Excel пропонується приведена вище форма 
(див. рис. 4.16) оптимізації вхідних даних для мінімізації втрат води при транспортуванні.  

Таким чином, аналіз водокористування в річкових басейнах показав, що водомісткість валового 
національного продукту в Україні в 3…5 разів вища ніж в індустріально розвинених країнах Європи, а 
внаслідок господарської діяльності під впливом антропогенних факторів відбуваються значні 
безповоротні втрати води з поверхневих водних джерел, які крім того, інтенсивно забруднюються 
неочищеними стічними водами. 

При цьому ефективність вирішення задач управління об’єктами водного господарства річкових 
басейнів залежить, не в останню чергу, від наявності, наповненості та достовірності інформаційного 
середовища. Інноваційно-інвестиційний механізм управління повинен мати найповнішу інформацію 
про кожний водний об’єкт та діючі потенційно небезпечні об’єкти господарського призначення, які 
розташовані поблизу цього водного об’єкту. Враховуючи світовий досвід, оптимальним середовищем 
для збереження та аналізу такої інформації визначено геоінформаційні системі (ГІС) водних ресурсів та 
господарства. 
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РОЗДІЛ 5.  
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ  
ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЕКТІВ  
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

5.1. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління  
водогосподарськими проектами 

Перехід України від адміністративно-командної до ринкової економіки докорінно змінив зміст 
господарської діяльності, її цілі, методи і форми в усіх галузях економіки країни. Запровадження 
ринкових механізмів управління та організації будь-якої діяльності передбачає, насамперед, 
реформування форм господарювання, зміну власності на засоби виробництва та предмети праці, появу 
нових механізмів фінансування виробничої діяльності, орієнтацію приватних власників капіталу на 
отримання доходу тощо. 

У сучасних умовах нестабільності економічного розвитку України та виникнення екологічної 
кризи особлива увага повинна приділятись розвитку та функціонуванню природогосподарських 
галузей, де економічне зростання та подальший розвиток повинні обмежуватись екологічними 
вимогами до раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.  

Соціально-економічні зміни, що відбуваються в країні, процеси глобалізації та нестабільність у 
всіх сферах, що використовують природні ресурси, вимагають пошуку та поглиблення досліджень з 
питань удосконалення управління процесами, що відбуваються в них, зокрема, процесами управління, 
планування та оцінювання природогосподарських інвестиційних проектів. Дослідження зарубіжного 
досвіду у цій сфері доцільно здійснювати для використання інноваційних методів менеджменту, які 
можуть бути адаптовані до вітчизняних умов, а також будуть сприяти сприятливим змінам 
інвестиційної політики в країні .  

Сучасний стан галузі водного господарства та меліорації земель характеризується наявністю 
комплексу проблем, зокрема економічного та екологічного характеру, що пов'язані, перш за все, з 
відсутністю належного фінансування через незацікавленість як з боку держави, так і з боку 
потенційних приватних інвесторів.  

На сьогоднішній день ставлення до водогосподарської галузі зовсім неоднозначне. Незважаючи 
на величезні масштаби водогосподарської та меліоративної діяльності в країні, такі рішення часто 
носили непродуманий та непередбачуваний характер. А неефективне розпаювання меліоративних угідь 
з відсутністю чітко закріпленої відповідальності за основні фонди призвела до повного занепаду галузі, 
особливо в зонах осушення. Проте, незважаючи на певні недоліки, меліорація земель завжди 
відігравала і буде відігравати важливу роль у системі аграрного виробництва. Вона є одним з головних 
напрямків інтенсифікаціїсільського господарства і одним з основних факторів підвищення 
продуктивності земельних угідь, оскільки в умовах обмеженості якісних земельних ресурсів існує 
єдиний шлях подальшого зростання продовольчого фонду – з кожної одиниці земельних угідь 
отримувати все більше продукції.  

У світовій практиці аграрного виробництва комплексна меліорація земель, що включає поряд з 
гідромеліорацією агролісомеліорацію, культуртехнічну, біологічну та інші меліоративні заходи, в 
поєднанні із застосуванням наукоємних аграрних технологій і технічних засобів, високопродуктивних 
культур, сортів і гібридів, розрахункових доз добрив і засобів захисту рослин є вирішальною умовою 
стабільного високого виробництва сільськогосподарської продукції. Наприклад, у Китаї частка 
меліорованих земель сягає 44,4%, в Індії - 35,9%, в США - 39,9%.  У США, Китаї, Індії, Європейських 
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країнах розвиток зрошуваного землеробства є основою державної політики щодо забезпечення 
продовольчої безпеки.  У світовому сільському господарстві є досвід, коли країна, завдяки меліорації, 
вийшла з широким експортом на світовий ринок, спочатку перебуваючи у важких агрокліматичних умовах. 

Потреби в розвитку меліорації земель визначаються потребами суспільства в продукції 
землеробства, збільшення якої в умовах України можливе тільки за рахунок інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва, включаючи меліоративне освоєння посушливих і 
перезволожених земель. За твердженням С.Т. Вознюка «…максимальна врожайність зернових на 
українських меліорованих землях — до 40 центнерів з гектара, тоді як у Голландії, Данії, країнах 
Прибалтики, Фінляндії, що перебувають у тих самих природно-кліматичних умовах, — 80. Причина 
втому, що ми вже десятиліттями не спрямовуємо ресурси в модернізацію меліоративних систем» 

Крім того, метою меліорацій повинно бути не тільки збільшення сільськогосподарської 
продукції, але й збереження та покращання родючості грунтів за умови раціонального використання 
земельних, водних й інших ресурсів і охорони навколишнього середовища. 

І, зрештою, водогосподарські та меліоративні заходи, як заходи щодо регулювання водно-

повітряного режиму грунтів, знову виходять на передній план у зв'язку з глобальними змінами клімату, 
коли надзвичайної актуальності набуває проблема адаптації аграрного виробництва до нових 
кліматичних умов.  

Таким чином, необхідність в існуванні та розвитку даної галузі в Україні сумнівів не викликає. 
Проте сучасний етап її розвитку характеризується комплексом невирішених завдань, вирішення яких 
можливе тільки за умови реформування організаційно-економічних відносин у галузі, появи нових 
джерел та форм фінансування водогосподарсько-меліоративних проектів та впровадження нових 
екологічно досконаліших технологій. За оцінками експертів на сьогоднішній день в України не 
використовується майже 70% меліорованих земель. Тому  все більшою є потреба в будівництві нових 
та реконструкції діючих водогосподарських систем. 

Основними цілями та напрямками реконструкції водогосподарсько-меліоративних об'єктів в 
Україні на сучасному етапі розвитку повинні бути [1, 2]: 

- запровадження прогресивних технологій меліоративного землеробства і раціонального 
використання земельних та водних ресурсів; 

- оперативне управління технологічними процесами; 
- автоматизація водорозподілу на великих системах; 
- удосконалення поливної техніки, засобів автоматизації та водообліку;  
- застосування водозберігаючих спеціальних способів поливу (крапельне, внутрішньогрунтове, 

аерозольне, синхронно-імпульсне); 
- удосконалення способів транспортування води, оновлення парку дощувальних машин; 
- застосування ресурсозберігаючих та енергоощадливих технологій;  
- підвищення надійності меліоративних систем; 
- перехід до поверхневого поливу на новій техніко-технологічній основі; 
- механізація експлуатаційних робіт на меліоративних системах; 
- оптимізація сівозмін, удосконалення структури посівів; 
- створення водоохоронних зон, берегозахісних лісосмуг, агроландшафтне облаштування 

території; 
- будівництво закритого дренажу на системах з відкритою мережею; 
- переобладнання систем односторонньої дії на системи з двостороннім регулюванням водно-

повітряного режиму грунтів тощо.  
Все це відповідно вимагає запровадження новітніх форм і методів управління, в першу чергу, 

обґрунтування економічно та екологічно вигідних стратегій господарювання, що потребує 
удосконалення існуючого механізму еколого-економічного оцінювання водогосподарських проектів. 
Це призведе до підвищення інвестиційної привабливості галузі та її розвитку в напрямку екологізації 
виробництва. Адже саме обгрунтованість економічної доцільності та екологічної надійності таких 
проектів є необхідною умовою та стимулом для їх фінансування як за рахунок державних, так і 
приватних інвестицій в сучасних умовах.  

І якщо в більш рентабельних галузях цій проблемі приділяється сьогодні належна увага, то в 
галузі водного господарства і меліорації земель питання еколого-економічного оцінювання 
господарських рішень і досі залишаються недостатньо вирішеними. За відсутності вітчизняних 
розробок доцільно орієнтуватись на використання зарубіжного досвіду в проблемі вибору економічно 
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країнах розвиток зрошуваного землеробства є основою державної політики щодо забезпечення 
продовольчої безпеки.  У світовому сільському господарстві є досвід, коли країна, завдяки меліорації, 
вийшла з широким експортом на світовий ринок, спочатку перебуваючи у важких агрокліматичних умовах.

Потреби в розвитку меліорації земель визначаються потребами суспільства в продукції 
землеробства, збільшення якої в умовах України можливе тільки за рахунок інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва, включаючи меліоративне освоєння посушливих і 
перезволожених земель. За твердженням С.Т. Вознюка «…максимальна врожайність зернових на 
українських меліорованих землях до 40 центнерів з гектара, тоді як у Голландії, Данії, країнах 
Прибалтики, Фінляндії, що перебувають у тих самих природно-кліматичних умовах, 80. Причина 
втому, що ми вже десятиліттями не спрямовуємо ресурси в модернізацію меліоративних систем»

Крім того, метою меліорацій повинно бути не тільки збільшення сільськогосподарської 
продукції, але й збереження та покращання родючості грунтів за умови раціонального використання 
земельних, водних й інших ресурсів і охорони навколишнього середовища.

І, зрештою, водогосподарські та меліоративні заходи, як заходи щодо регулювання водно-

повітряного режиму грунтів, знову виходять на передній план у зв'язку з глобальними змінами клімату, 
коли надзвичайної актуальності набуває проблема адаптації аграрного виробництва до нових 
кліматичних умов. 

Таким чином, необхідність в існуванні та розвитку даної галузі в Україні сумнівів не викликає. 
Проте сучасний етап її розвитку характеризується комплексом невирішених завдань, вирішення яких 
можливе тільки за умови реформування організаційно-економічних відносин у галузі, появи нових 
джерел та форм фінансування водогосподарсько-меліоративних проектів та впровадження нових 
екологічно досконаліших технологій. За оцінками експертів на сьогоднішній день в України не 
використовується майже 70% меліорованих земель. Тому  все більшою є потреба в будівництві нових 
та реконструкції діючих водогосподарських систем.

Основними цілями та напрямками реконструкції водогосподарсько-меліоративних об'єктів в 
Україні на сучасному етапі розвитку повинні бути [1, 2]:

- запровадження прогресивних технологій меліоративного землеробства і раціонального 
використання земельних та водних ресурсів;

- оперативне управління технологічними процесами;
- автоматизація водорозподілу на великих системах;
- удосконалення поливної техніки, засобів автоматизації та водообліку; 
- застосування водозберігаючих спеціальних способів поливу (крапельне, внутрішньогрунтове, 

аерозольне, синхронно-імпульсне);
- удосконалення способів транспортування води, оновлення парку дощувальних машин;
- застосування ресурсозберігаючих та енергоощадливих технологій; 
- підвищення надійності меліоративних систем;
- перехід до поверхневого поливу на новій техніко-технологічній основі;
- механізація експлуатаційних робіт на меліоративних системах;
- оптимізація сівозмін, удосконалення структури посівів;
- створення водоохоронних зон, берегозахісних лісосмуг, агроландшафтне облаштування 

території;
- будівництво закритого дренажу на системах з відкритою мережею;
- переобладнання систем односторонньої дії на системи з двостороннім регулюванням водно-

повітряного режиму грунтів тощо. 
Все це відповідно вимагає запровадження новітніх форм і методів управління, в першу чергу, 

обґрунтування економічно та екологічно вигідних стратегій господарювання, що потребує 
удосконалення існуючого механізму еколого-економічного оцінювання водогосподарських проектів. 
Це призведе до підвищення інвестиційної привабливості галузі та її розвитку в напрямку екологізації 
виробництва. Адже саме обгрунтованість економічної доцільності та екологічної надійності таких 
проектів є необхідною умовою та стимулом для їх фінансування як за рахунок державних, так і 
приватних інвестицій в сучасних умовах. 

І якщо в більш рентабельних галузях цій проблемі приділяється сьогодні належна увага, то в 
галузі водного господарства і меліорації земель питання еколого-економічного оцінювання 
господарських рішень і досі залишаються недостатньо вирішеними. За відсутності вітчизняних 
розробок доцільно орієнтуватись на використання зарубіжного досвіду в проблемі вибору економічно 
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та екологічно оптимальних стратегій господарювання із обов'язковим урахуванням сучасних 
особливостей економічних відносин в Україні, а також практики вітчизняних розрахунків у 
водогосподарсько-меліоративній галузі. 

У світовій практиці економічних розрахунків взагалі розрізняють два основних підходи до 
оцінки економічної ефективності інвестицій в будь-які проекти, в тому числі водогосподарські, 
відповідно до яких методи економічної оцінки інвестицій пропонується розділити на дві групи: 

1). Прості (статичні) методи. 
2). Методи дисконтування (динамічні). 
Методи, що входять до першої групи, оперують окремими статичними  значеннями вихідних 

показників. Такі методи набули поширення у вітчизняній економічній практиці. При їхньому 
використанні не враховуються повна тривалість життєвого циклу проекту (ЖЦП), нерівнозначність 
грошових потоків, що виникають у різні моменти часу, вплив факторів ризику на кінцевий результат 
проекту. Проте, в силу своєї простоти й ілюстративності, ці методи досить широко поширені, хоча і 
можуть бути застосовані, головним чином, для прискореної оцінки проектів на попередніх стадіях 
їхньої розробки.  

До другої групи входять методи аналізу інвестиційних проектів, що оперують поняттям 
"тимчасових рядів" і потребують застосування спеціального математичного апарату і більш ретельної 
підготовки вихідної інформації. Особливістю динамічних методів є урахування фактора зміни цінності 
грошей в часі, тобто при оцінці ефективності інвестиційного проекту порівняння різночасних 
показників здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх до вартості в початковий період. 
Дисконтування дозволяє порівняти потоки витрат та результатів, що розподілені в часі, і не можуть 
бути співставлені на основі простого здорового глузду. 

Методологічний підхід до економічного обгрунтування проектних рішень в Україні, як і в інших 
колишніх соціалістичних країнах, базувався на основоположних принципах і законах соціалізму та був 
орієнтований на досягнення соціально-економічних цілей з мінімальними затратами суспільної праці [3 
та ін.]. Відповідно методи та показники економічної оцінки водогосподарсько-меліоративних заходів 
традиційно були орієнтовані на адміністративно-планову економіку і не відображали реальні 
економічні процеси. Прийняття, розробка та реалізація методів обгрунтування економічної 
ефективності таких  проектів грунтується на відповідній технологічній та нормативній базі, яка 
визначає досить обмежені можливості у визначенні критеріїв економічної ефективності та їх 
складових. 

Майже вся нормативна та методологічна база, що регламентує механізм економічного 
обгрунтування меліоративних проектів, була створена ще в 60-х роках минулого століття. 

Особливістю вітчизняних підходів до економічної оцінки меліоративних заходів є, в першу 
чергу,  визначення ефективності лише капітальних вкладень на їх реалізацію. Проте оцінка еколого-

економічної ефективності будь-якого проекту – це, насамперед, оцінка ефективності інвестицій в даний 
проект. Поширений за кордоном термін “інвестиція”, який набуває все більшого застосування в 
практиці вітчизняних економічних розрахунків, означає довгострокове вкладення капіталу в деяку 
галузь господарства з метою отримання соціального, економічного та екологічного ефекту. Це поняття 
значно ширше, ніж поняття  “капітальні вкладення”. 

Головною метою капітальних вкладень у дану галузь було збільшення об'єму виробництва 
аграрної продукції і, відповідно, зростання маси прибутку сільськогосподарського виробника, тому 
ефективність вкладень у будівництво чи реконструкцію меліоративних об'єктів визначалась за 
результатами сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях [4]. Такий ефект 
досягається в результаті регулювання водного режиму, застосування прогресивних технологій, добрив, 
нових сортів сільськогосподарських культур тощо.  

Окремо розраховуваласьнародогосподарська та внутрішньогосподарська ефективність капітальних 
вкладень, причому обов'язковою умовою є народогосподарський підхід, оскільки соціалістичний спосіб 
виробництва вимагав, щоб оптимальне рішення було оптимальним насамперед з точки зору народного 
господарства в цілому. Народогосподарська ефективність визначалась, виходячи зі створеної в сільському 
господарстві частини національного доходу, а внутрішньогосподарська ефективність – тільки за 
результатами господарської діяльності селянських господарств на цих землях [4]. 

Відмінною особливістю вітчизняної методології обгрунтування доцільності меліоративних 
проектів було відокремлення загальної (абсолютної) та порівняльної економічної ефективності 
капітальних вкладень.  
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Загальна (абсолютна) ефективність дозволяла співставити доходи і витрати за проектом і, тим 
самим, визначити загальну доцільність його здійснення. Розрахунок даного виду ефективності 
проводився при розробці планів проектів, у проектних розрахунках, а також для оцінки вже існуючих 
проектів. Така ефективність визначалась за допомогою коефіцієнта абсолютної економічної 
ефективності. Розрахована величина коефіцієнту абсолютної економічної ефективності співставляється 
з галузевими нормативами і повинна бути не менша за них.   

Важливим показником, що характеризує загальну ефективність меліоративного проекту,завжди 
був термін окупності капітальних вкладень. Розрахунок даного показника проводиться і досі на основі 
оберненого співвідношення капітальних вкладень і чистого доходу .  

Відомі дослідники проблем оцінки економічної ефективності капітальних вкладень у меліорацію 
земель зазначали, що загальна (абсолютна) ефективність проекту, в залежності від цілей аналізу, може 
бути виражена й іншими показниками, крім вищезазначених: чистою продукцією на 1 грн. фондів; 
прибутком, зниженням собівартості або натуральними показниками продукції [4, 5 та ін.].  

При співставленні різних варіантів технічних рішень чи проектів, виборі першочергових 
меліоративних об'єктів, впровадженні нових видів техніки, реконструкції діючих меліоративних систем 
тощо визначалась порівняльна економічна ефективність. Відповідно до загальноприйнятих підходів, в 
якості критерію порівняльної економічної ефективності меліоративних заходів у вітчизняній практиці 
традиційно виступав показник приведених затрат. Він являє собою суму поточних витрат і 
капітальних вкладень, приведених до однієї розмірності у відповідності з нормативом порівняльної 
економічної ефективності [4, 5, 6]. 

В процесі проектування для вибору найбільш оптимального варіанту господарського рішення 
визначалась економічна ефективність порівнюваних об'ємів капітальних вкладень за показником 
мінімуму приведених витрат. Далі здійснювався розрахунок загальної економічної ефективності 
обраного варіанту. 

Слід зазначити, що критерій мінімуму загальних витрат найкраще відображає специфіку 
централізованої соціалістичної економіки, в якій існував лише один власник - держава, тому такі 
ринкові поняття як прибуток, доход в умовах централізованої економіки реально не враховувалися. 
Єдине, що можна було більш-менш реально визначити - це обсяги витрат на виробництво. Тому і 
основними критеріями виступали показники витрат: для довгострокових оцінок - приведені витрати, 
для короткострокових - собівартість продукції.  

Показник приведених витрат має як свої переваги, так і певні суттєві недоліки.  
До його переваг можна віднести: 

- показник досить простий у розрахунку; 
- є прийнятним для використання при обмежених фінансових ресурсах, оскільки зосереджує 

увагу на мінімізації витрат; 
- доцільний при виборі альтернативних варіантів проектів, що не мають явно виражених 

фінансових результатів; 
- ефективний для визначення попередньої порівняльної ефективності проектних рішень, що 

реалізуються на багатоваріантній основі. 
Недоліками даного показника можна вважати те, що він: 

- - ігнорує основну мету виробництва в ринкових умовах – максимізацію доходу; 
- на думку ряду сучасних економістів критерій приведених затрат у дещо видозміненому вигляді 

може застосовуватись в умовах ринкових відносин тільки для проектів зі стабільною величиною 
результатів і коротким періодом інвестування [95]; 

- не враховує тимчасової цінності грошових вкладень; 
- не враховує терміну життєвого циклу проекту; 
- не може бути використаний для обгрунтування інвестицій, спрямованих на покращання якості 

продукції, оскільки, як правило, це призводить до зростання витрат на її виробництво. 
Отже, вітчизняні підходи, методи та показники економічного обґрунтування капітальних 

вкладень уводогосподарсько-меліоративні заходи мають ряд значних та суттєвих недоліків, які не 
дозволяють ефективно використовувати їх у сучасних умовах ринкових перетворень при розрахунках 
ефективності інвестицій в меліоративні проекти.  

Незважаючи на те, що в інших галузях активно застосовуються сучасні прогресивні методи 
інвестиційного аналізу, проектні організації, які здійснюють розробку та реалізацію проектів 
водогосподарсько-меліоративного будівництва чи реконструкції і досі в проектних документах та 
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Загальна (абсолютна) ефективність дозволяла співставити доходи і витрати за проектом і, тим 
самим, визначити загальну доцільність його здійснення. Розрахунок даного виду ефективності 
проводився при розробці планів проектів, у проектних розрахунках, а також для оцінки вже існуючих 
проектів. Така ефективність визначалась за допомогою коефіцієнта абсолютної економічної 
ефективності. Розрахована величина коефіцієнту абсолютної економічної ефективності співставляється 
з галузевими нормативами і повинна бути не менша за них.  

Важливим показником, що характеризує загальну ефективність меліоративного проекту,завжди 
був термін окупності капітальних вкладень. Розрахунок даного показника проводиться і досі на основі 
оберненого співвідношення капітальних вкладень і чистого доходу . 

Відомі дослідники проблем оцінки економічної ефективності капітальних вкладень у меліорацію 
земель зазначали, що загальна (абсолютна) ефективність проекту, в залежності від цілей аналізу, може 
бути виражена й іншими показниками, крім вищезазначених: чистою продукцією на 1 грн. фондів; 
прибутком, зниженням собівартості або натуральними показниками продукції [4, 5 та ін.]. 

При співставленні різних варіантів технічних рішень чи проектів, виборі першочергових 
меліоративних об'єктів, впровадженні нових видів техніки, реконструкції діючих меліоративних систем 
тощо визначалась порівняльна економічна ефективність. Відповідно до загальноприйнятих підходів, в 
якості критерію порівняльної економічної ефективності меліоративних заходів у вітчизняній практиці 
традиційно виступав показник приведених затрат. Він являє собою суму поточних витрат і 
капітальних вкладень, приведених до однієї розмірності у відповідності з нормативом порівняльної 
економічної ефективності [4, 5, 6].

В процесі проектування для вибору найбільш оптимального варіанту господарського рішення 
визначалась економічна ефективність порівнюваних об'ємів капітальних вкладень за показником 
мінімуму приведених витрат. Далі здійснювався розрахунок загальної економічної ефективності 
обраного варіанту.

Слід зазначити, що критерій мінімуму загальних витрат найкраще відображає специфіку 
централізованої соціалістичної економіки, в якій існував лише один власник - держава, тому такі 
ринкові поняття як прибуток, доход в умовах централізованої економіки реально не враховувалися. 
Єдине, що можна було більш-менш реально визначити - це обсяги витрат на виробництво. Тому і 
основними критеріями виступали показники витрат: для довгострокових оцінок - приведені витрати, 
для короткострокових - собівартість продукції. 

Показник приведених витрат має як свої переваги, так і певні суттєві недоліки. 
До його переваг можна віднести:

- показник досить простий у розрахунку;
- є прийнятним для використання при обмежених фінансових ресурсах, оскільки зосереджує 

увагу на мінімізації витрат;
- доцільний при виборі альтернативних варіантів проектів, що не мають явно виражених 

фінансових результатів;
- ефективний для визначення попередньої порівняльної ефективності проектних рішень, що 

реалізуються на багатоваріантній основі.
Недоліками даного показника можна вважати те, що він:

- - ігнорує основну мету виробництва в ринкових умовах максимізацію доходу;
- на думку ряду сучасних економістів критерій приведених затрат у дещо видозміненому вигляді 

може застосовуватись в умовах ринкових відносин тільки для проектів зі стабільною величиною 
результатів і коротким періодом інвестування [95];

- не враховує тимчасової цінності грошових вкладень;
- не враховує терміну життєвого циклу проекту;
- не може бути використаний для обгрунтування інвестицій, спрямованих на покращання якості 

продукції, оскільки, як правило, це призводить до зростання витрат на її виробництво.
Отже, вітчизняні підходи, методи та показники економічного обґрунтування капітальних 

вкладень уводогосподарсько-меліоративні заходи мають ряд значних та суттєвих недоліків, які не 
дозволяють ефективно використовувати їх у сучасних умовах ринкових перетворень при розрахунках 
ефективності інвестицій в меліоративні проекти. 

Незважаючи на те, що в інших галузях активно застосовуються сучасні прогресивні методи 
інвестиційного аналізу, проектні організації, які здійснюють розробку та реалізацію проектів 
водогосподарсько-меліоративного будівництва чи реконструкції і досі в проектних документах та 
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техніко-економічному обгрунтуванні використовують застарілу та неефективну вітчизняну 
методологію.  

Опитування, проведені серед фахівців у галузі водогосподарсько-меліоративного проектування 
свідчать, що основними проблемами, з якими вони стикаються при проектуванні в сучасних умовах є: 

1. Замовники хотіли б бачити обгрунтування доцільності проекту у вигляді бізнес-плану, який 
необхідний для отримання кредиту. 

2. Економічне обґрунтування слід здійснювати з використанням сучасних методів інвестиційного 
аналізу, проте не розроблений чіткий механізм їх застосування для конкретної галузі. 

3. При фінансуванні проектів за рахунок позичкових коштів необхідно в розрахунках передбачити 
процедури визначення доцільності залучення кредитних ресурсів, оптимальних відсотків за кредит, 
термін його повернення та вплив кредиту на комерційну ефективність. 

4. Немає механізму вибору оптимального варіанту (конструкції) меліоративної системи, тому 
такий вибір найчастіше здійснюється експертним шляхом або взагалі не робиться. 

5. Замовники часто звертаються до проектної організації лише формально, оскільки тільки вона 
має ліцензію на проведення відповідних видів робіт. 

Слід зазначити, що за кордоном проблемі оцінки економічної ефективності інвестицій у водне 
господарство та меліорацію земель приділяють значну увагу на всіх стадіях проектування, оскільки 
така оцінка у більшості випадків є основою для прийняття рішення про реалізацію проекту.  

Особливістю зарубіжних підходів та методів обгрунтування інвестиційних проектів, які широко 
впроваджуються в сучасну вітчизняну економічну  практику, є врахування фактора зміни вартості 
грошей в часі. Тобто розрахунки проводяться не за статичною, а за динамічною моделлю.  

Розглянемо коротко основні підходи та методи динамічного аналізу інвестиційних проектів. У 
загальному вигляді, в залежності від форм власності на землю та капітал, розрізняють наступні види 
ефективності: народогосподарська, комерційна та бюджетна. 

Народогосподарська ефективність.Враховує затрати і результати, пов'язані не тільки з 
реалізацією проекту, але відображає його соціальну значимість та екологічну безпеку. Вона відображає 
вигідність проекту з точки зору економіки країни в цілому. У загальному випадку до 
народогосподарських результатів реалізації проекту слід віднести: 

- кінцеві виробничі результати, включаючи виручку від продажу на зовнішньому та 
внутрішньому ринку; 

- соціальні та екологічні результати;  
- прямі та опосередковані фінансові результати;  
- кредити та займи іноземних банків і фірм.  

Соціальні, екологічні та інші результати, що на сьогоднішній день важко оцінити у вартісній 
формі, розглядаються як додаткові показники народогосподарської ефективності і враховуються при 
прийнятті рішень про підтримку проекту. Показники народогосподарської ефективності враховують 
соціально–економічні наслідки здійснення інвестиційного проекту для суспільства в цілому. Цей ефект 
складається з показників комерційного та бюджетного ефекту.  

Комерційна (внутрішньогосподарська ефективність).Враховує фінансові результати проекту для 
приватного інвестора (сільгосппідприємств, кооперативів, акціонерних товариств, селянських 
(фермерських) господарств або кредиторів, які фінансують інвестиційний проект). Визначається як 
співвідношення фінансових витрат та результатів, що забезпечують потрібну норму доходності. В 
якості ефекту виступає потік реальних грошей, тобто різниця між притоком та відтоком грошових 
засобів у кожному році або розрахунковому періоді здійснення проекту. До притоку грошових засобів 
зазвичай відносять: 

- виручку від продажу продукції;  
- доходи від продажу нерухомості; 
-  засоби від зменшення чистого оборотного капіталу; 
-  ліквідаційну вартість та інші доходи.  

Відтік грошових засобів – це, як правило, додаткові вкладення в основний та оборотний капітал; 
поточні витрати; податки і збори. 

Бюджетна ефективність.Відображає вплив результатів здійснення проекту на доходи і витрати 
відповідного бюджету. Інтегральний бюджетний ефект розраховується як сума дисконтованих річних 
бюджетних ефектів, або як перевищення інтегральних бюджетних доходів над інтегральними 
бюджетними витратами на реалізацію меліоративного проекту.  
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До складу витрат бюджету за проектом можна віднести: 
- кредити банків для учасників реалізації проекту, що повністю або частково підлягають 

компенсації за рахунок бюджетних коштів; 
-  прямі бюджетні асигнування на надбавки до ринкових цін щодо  розрахункових;  
- виплата допомог особам, що залишаються без роботи у зв'язку з реалізацією проекту; 
-  державні чи регіональні гарантії інвестиційних ризиків; 
-  засоби для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій чи збитків; 
-  початкові затрати на проект (водогосподарські споруди, періодичні витрати). 

До складу доходів бюджету в свою чергу входять: 
- всі податки та рентні платежі; 
-  митний податок та акцизи на товари, що виробляються за проектом;  
- емісійний доход від випуску цінних паперів під здійснення проекту; 
-  дивіденди за державними акціями, що були випущені з метою фінансування проекту; 
-  плата за користування землею, водою та іншими природними ресурсами; 
-  доходи від ліцензування, конкурсів та тендерів на будівництво і експлуатацію об'єктів; 
-  погашення заборгованості по займах; 
-  прибуток від продажу проекту чи його службового забезпечення;  
- доходи від іноземних займів, отримані для надання допомоги у фінансуванні проекту. 

Як правило, в якості основних складових сучасного інвестиційного аналізу  використовують 
показники чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми доходності, дисконтованого терміну 
окупності  та індексу доходності інвестицій. Розрахунок цих показників грунтується на методі 
дисконтування грошових потоків проекту. З теоретичної точки зору чистий дисконтований доход серед 
фахівців на сьогоднішній день вважається найбільш коректним показником, оскільки має наступні 
переваги: 

- при виборі між альтернативними проектами застосовується як метод, що відповідає основній 
задачі фінансового менеджменту - збільшенню доходів власників підприємства;  

- дає прямий вимір доходу, адже перехід до ринкової економіки змінює мету і завдання 
виробництва. Раніше метою виробництва було виконання плану, а в ринкових відносинах – одержання 
максимального прибутку на капітал.  

Але при цьому даний показник має і певні недоліки:  
- розрахунок показника вимагає детального прогнозу надходжень і витрат на весь термін 

життєвого циклу проекту, що буває складно зробити практично, особливо якщо горизонт розрахунку 
великий. Це стосується і меліоративних проектів, життєвий цикл яких складає 25-50 років;   

- використання даного методу ускладнюється труднощами прогнозування ставки дисконтування, 
часто робиться припущення про її постійність на протязі життєвого циклу проекту; 

- при порівнянні проектів різної тривалості необхідно використовувати спеціальні процедури 
приведення строків їхньої реалізації до періоду, що порівнюється. 

Дані показники ефективності інвестицій широко використовуються в країнах з розвинутим 
фондовим ринком. Популярність їх обумовила появу спеціальних стандартних вбудованих функцій для 
їхнього розрахунку у фінансових калькуляторах і пакетах прикладних програм. Крім перерахованих 
основних показників і методів оцінки ефективності інвестицій, в світовій практиці існує ряд інших, 
менш поширених. На сучасному етапі в американських фірмах використовують до 30 критеріїв відбору 
проектів, серед яких методи MAPI, перпетуїтету, еквівалентного ануїтету тощо. 

Перераховані методи, безперечно, більше відповідають вимогам сучасного інвестиційного 
аналізу до економічних розрахунків. Вони адекватні основній меті виробництва в ринкових умовах, 
розглядають доходи і витрати проекту за весь період його функціонування, враховують зміну 
цінностей грошей з часом, дозволяють оцінити ризикованість проектного рішення, орієнтують на вибір 
проекту, який найбільше сприяє зростанню цінності підприємства тощо. 

Кожен з вищеперерахованих методів аналізу інвестиційних проектів дає можливість розглянути 
окремі характеристики й особливості проекту. Тому найбільш ефективним способом оцінки і вибору 
інвестиційних проектів потрібно визнати комплексне застосування всіх основних методів при аналізі 
кожного з проектів. При цьому використання всіх цих методів одночасно для оцінки ефективності 
інвестицій може призвести до отримання протилежних результатів щодо доходності проектів та їхньої 
пріоритетності між собою. Це робить надзвичайно актуальною проблему вибору кращих з них з метою 
прийняття обгрунтованих рішень. 
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До складу витрат бюджету за проектом можна віднести:
- кредити банків для учасників реалізації проекту, що повністю або частково підлягають 

компенсації за рахунок бюджетних коштів;
- прямі бюджетні асигнування на надбавки до ринкових цін щодо  розрахункових; 
- виплата допомог особам, що залишаються без роботи у зв'язку з реалізацією проекту;
- державні чи регіональні гарантії інвестиційних ризиків;
- засоби для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій чи збитків;
- початкові затрати на проект (водогосподарські споруди, періодичні витрати).

До складу доходів бюджету в свою чергу входять:
- всі податки та рентні платежі;
- митний податок та акцизи на товари, що виробляються за проектом; 
- емісійний доход від випуску цінних паперів під здійснення проекту;
- дивіденди за державними акціями, що були випущені з метою фінансування проекту;
- плата за користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
- доходи від ліцензування, конкурсів та тендерів на будівництво і експлуатацію об'єктів;
- погашення заборгованості по займах;
- прибуток від продажу проекту чи його службового забезпечення; 
- доходи від іноземних займів, отримані для надання допомоги у фінансуванні проекту.

Як правило, в якості основних складових сучасного інвестиційного аналізу  використовують 
показники чистого дисконтованого доходу, внутрішньої норми доходності, дисконтованого терміну 
окупності  та індексу доходності інвестицій. Розрахунок цих показників грунтується на методі 
дисконтування грошових потоків проекту. З теоретичної точки зору чистий дисконтований доход серед 
фахівців на сьогоднішній день вважається найбільш коректним показником, оскільки має наступні 
переваги:

- при виборі між альтернативними проектами застосовується як метод, що відповідає основній 
задачі фінансового менеджменту - збільшенню доходів власників підприємства; 

- дає прямий вимір доходу, адже перехід до ринкової економіки змінює мету і завдання 
виробництва. Раніше метою виробництва було виконання плану, а в ринкових відносинах одержання 
максимального прибутку на капітал. 

Але при цьому даний показник має і певні недоліки: 
- розрахунок показника вимагає детального прогнозу надходжень і витрат на весь термін 

життєвого циклу проекту, що буває складно зробити практично, особливо якщо горизонт розрахунку 
великий. Це стосується і меліоративних проектів, життєвий цикл яких складає 25-50 років;  

- використання даного методу ускладнюється труднощами прогнозування ставки дисконтування, 
часто робиться припущення про її постійність на протязі життєвого циклу проекту;

- при порівнянні проектів різної тривалості необхідно використовувати спеціальні процедури 
приведення строків їхньої реалізації до періоду, що порівнюється.

Дані показники ефективності інвестицій широко використовуються в країнах з розвинутим 
фондовим ринком. Популярність їх обумовила появу спеціальних стандартних вбудованих функцій для 
їхнього розрахунку у фінансових калькуляторах і пакетах прикладних програм. Крім перерахованих 
основних показників і методів оцінки ефективності інвестицій, в світовій практиці існує ряд інших, 
менш поширених. На сучасному етапі в американських фірмах використовують до 30 критеріїв відбору 
проектів, серед яких методи MAPI, перпетуїтету, еквівалентного ануїтету тощо.

Перераховані методи, безперечно, більше відповідають вимогам сучасного інвестиційного 
аналізу до економічних розрахунків. Вони адекватні основній меті виробництва в ринкових умовах, 
розглядають доходи і витрати проекту за весь період його функціонування, враховують зміну 
цінностей грошей з часом, дозволяють оцінити ризикованість проектного рішення, орієнтують на вибір 
проекту, який найбільше сприяє зростанню цінності підприємства тощо.

Кожен з вищеперерахованих методів аналізу інвестиційних проектів дає можливість розглянути 
окремі характеристики й особливості проекту. Тому найбільш ефективним способом оцінки і вибору 
інвестиційних проектів потрібно визнати комплексне застосування всіх основних методів при аналізі 
кожного з проектів. При цьому використання всіх цих методів одночасно для оцінки ефективності 
інвестицій може призвести до отримання протилежних результатів щодо доходності проектів та їхньої 
пріоритетності між собою. Це робить надзвичайно актуальною проблему вибору кращих з них з метою 
прийняття обгрунтованих рішень.
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Крім того, надзвичайно важливою і болючою проблемою на сьогоднішній день залишається 
відсутність ефективної системи фінансування водогосподарських проектів.  

Як показує вітчизняний та зарубіжний досвід [7 та ін.], водне господарство та меліорація – це 
галузь, яка не може існувати без підтримки держави і суспільства, а тому її не можна повністю 
переводити на комерційну основу. Проте сучасні умови виробництва та господарювання в Україні 
диктують певні вимоги до переходу від централізованого фінансування меліоративних заходів до 
змішаного, за участю приватних структур.  

В країнах з розвиненою ринковою економікою інвестиції в галузь сільськогосподарських 
меліорацій здійснюють як держава, так і суб'єкти ринку: приватні сільгоспвиробники, землевласники 
тощо. Відомо, що меліорація земель не відноситься до прибуткових галузей і тому потребує державної 
підтримки, яка може здійснюватись у формі: 

 надання дотацій, субсидій та кредитів на будівництво меліоративних систем; 
 прямого бюджетного фінансування окремих робіт за проектом; 
 надання пільг при оподаткуванні суб'єктів господарювання на меліорованих землях; 
 надання кредитних і фінансових пільг;видачі дозволів на реалізацію проекта, на експорт 

продукції, на видобуток необхідної сировини тощо;надання учасникам проекту тих чи інших 
обмежених ресурсів, передача у власність чи тимчасове користування державного майна, земельних 
ділянок; 

 розробки регіональних програм розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
 надання державних гарантій на закупівлю певного об'єму виробленої продукції для суспільних 

потреб; 
 надання інвесторам державних гарантій інвестиційних ризиків тощо. 

Міжгосподарські меліоративні об'єкти будуються за рахунок коштів держави і знаходяться на 
бюджетному фінансуванні. Внутрігосподарські системи створюються за рахунок фермерських 
господарств (кооперативів, об'єднань, товариств).  

Досвід розвинених країн свідчить, що водогосподарські заходи, в тому числі меліоративні, 
здійснюються спільними зусиллями держави, приватних землевласників та інших водокористувачів. 
Наприклад, в США державні інвестиції спрямовані в об'єкти, що вимагають значних витрат. Всі значні 
гідромеліоративні та водогосподарські проекти здійснюються переважно за кошти федерального 
бюджету та бюджетів окремих штатів. Що стосується окремих землевласників, то фермери вкладають 
частину прибутків у гідромеліоративні заходи, загалом відшкодовуючи тільки 15…20% витрат, 
пов'язаних з меліорацією земель. На сьогоднішній день основними стратегічними рішеннями в США є 
економія та раціональне використання водних ресурсів шляхом масового переходу від зрошення 
поливом затоплення до краплинного зрошення та дощування, удосконалення графіків поливу, а також 
впровадження системи «регульованої іригації на межі водного стресу», що передбачає скорочення 
кількості води для поливу окремих культур.  

В Нідерландах до 35% вартості загальних вкладень в меліоративні проекти сплачуються 
фермерами переважно за рахунок кредитів. Водогосподарський банк видає займи на 20-40 років. За рік 
фермер повинен повертати 5% суми плюс відсотки. Багато в чому саме завдяки водному господарству 
Королівство Нідерланди перетворилося з імпортера продовольчих продуктів (раніше орних земель 
катастрофічно не вистачало) в найбільшого експортера. На світовому ринку широко відомі, в першу 
чергу, квіти, високоякісні овочі та продукція молочного тваринництва. 80% експорту закуповують 
країни Євросоюзу, які в три рази відстають від Голландії по продуктивності продукції на гектар в 
грошовому вираженні. Основою аграрного сектора економіки є сімейні фермерські господарства, 
об'єднані в кооперативи. Земля в Нідерландах купується за ринковою ціною (залежною від родючості, 
розташування, інфраструктури), вона ж використовується в якості застави для отримання кредиту від 
аграрного кооперативного банку «Рабобанк». 

В Італії держава фінансує на 100% вартість будівництва суспільних споруд: водосховищ, 
основних водних шляхів, відвідних каналів тощо. Субсидії з державного бюджету становлять в 
середньому 38%. За рахунок державного бюджету відшкодовується і частина експлуатаційних витрат. 
Фермери компенсують тільки 55…65% вартості експлуатаційних витрат. У Великобританії 
водогосподарське будівництво на 50…70% фінансується державою. Крім того, відповідно до 
прийнятих законів фермерам надаються державні субсидії в розмірі до 50% витрат, а також субсидії 
місцевих адміністративних органів в розмірі 20…50% вартості будівництва.  В Японії за рахунок 
фермерів фінансуються невеликі меліоративні проекти. Джерелами фінансування є довготермінові 
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кредити (15 років з 3,5…5,5% річних) та власні прибутки. Експлуатацію здійснюють фермери, що 
вносять свою частку до бюджету районних управлінь. Створені організації з проведення робіт та 
фермерські виробничі асоціації з утримання та експлуатації водогосподарських об'єктів. Частка 
японських фермерів у фінансуванні великихпроектів не перевищує 20%  вартості водогосподарського 
проекту. Експлуатаційні видатки покриваються за рахунок прибутків фермерів. В Китаї  в останні 50 
років водне господарство було одним з пріоритетних завдань держави. Експлуатація зрошувальних 
систем та більшість водоохоронних заходів здійснюється коштом державного бюджету або бюджетів 
провінцій – 60…70%.До 30% вартості водогосподарського проекту сплачують селяни-користувачі, що 
об'єднані в сімейні підряди. Експлуатаційні витрати за рахунок землекористувачів складають 30…40%.  

З урахуванням світового досвіду, особливостей меліорації та загального стану аграрного 
виробництва в Україні, на думку фахівців, необхідно розробити і ввести в дію механізм державного 
регулювання економічних взаємовідносин у сфері водного господарства та меліорації, а також 
підтримки сільськогосподарського виробника на меліорованих землях за рахунок пільгового 
оподаткування та кредитування, прямих державних інвестицій, відшкодування за рахунок бюджету 
частини відсотків на кредити, одержані господарствами у комерційних банках на будівництво, 
реконструкцію та технічне переозброєння внутрішньогосподарської меліоративної мережі. Протягом 
2016 – 2021 років в Україні заплановані роботи з модернізації та відновлення зрошувальних систем на 
площі біля 1 млн га.  

Враховуючи все вищевикладене, в результаті проведеного нами аналізу вітчизняних теоретичних 
та практичних підходів до обґрунтування вкладень в будівництво чи реконструкцію водогосподарських 
об’єктів були виділені основні проблеми та недоліки, а також сформульовані можливі шляхи їх 
вирішення.  

Не дотримання принципу багатоваріантності. Багатоваріантність, тобто пошук найкращого 
проектного рішення з вибраної сукупності можливих альтернативних варіантів - один з визначальних 
принципів вибору екологічно й економічно оптимального варіанту будь якого проекту. На жаль, як в 
минулі роки, так і зараз на практиці процедура розробки альтернативних варіантів водогосподарських  
проектів та вибору найкращого з них відсутня. На практиці на початковому етапі після проведення 
необхідних досліджень та вишукувань проектною організацією розробляється один технічний варіант 
проекту і в подальшому він просто уточнюється, доповнюється та обгрунтовується його доцільність й 
ефективність. Хоча остаточний вибір економічно доцільних та екологічно прийнятних способів 
водорегулювання й пов'язаних з ним типу, конструкції і схеми роботи меліоративної системи можуть 
бути виконані тільки на підставі порівняння можливих альтернативних варіантів на об'єкті.   

Даний підхід можна пояснити відсутністю обгрунтованих й ефективних сучасних 
методологічних і методичних підходів до розробки та вибору оптимального варіанту проекту. В 
сучасних умовах такий спосіб роботи є неприпустимим, оскільки ринкова економіка передбачає 
створення конкурентного середовища. Саме тому особливого значення сьогодні набуває процедура 
тендерів для пошуку найбільш надійного виконавця проектних робіт [8], який це здатен зробити за 
сучасними вимогами. Необхідно оголошувати конкурси по проектах, а з переможцем укладати договір 
на розробку проекту. Тільки затаких умов всі організації водогосподарсько-меліоративного комплексу 
стануть працювати по-новому.  

Суто формальний характер та спрощений підхід до обгрунтування ефективності інвестицій у 
водне господарство та меліорацію земель. В умовах планово-директивної економіки питанням 
економічної та екологічної оцінки капітальних вкладень в меліоративні проекти приділялась 
недостатня увага. Оскільки грошові засоби на здійснення капіталовкладень у водогосподарсько-

меліоративні заходи виділялись централізовано на безоплатній основі, то обгрунтування ефективності 
цих вкладень не мало вирішального значення і часто носило формальний характер. Крім того, 
неможливість оцінки реального ефекту на меліорованих землях у змінних природно-агро-

меліоративних умовах обумовлювало створення спрощених підходів до оцінки меліоративних проектів 
через нормування (проектна врожайність, поточні витрати, рік розрахункової забезпеченості тощо), 
використання для порівняння та визначення доцільності вкладень у проект натуральних показників 
(продуктивність земель, використання води) тощо. Все це не давало змоги розглядати і здійснювати 
пошук та обгрунтування оптимальних проектних рішень на багатоваріантній основі. 

Необґрунтованість критеріїв та показників еколого-економічної ефективності. До 
сьогоднішнього дня залишаються дискусійними питання щодо критеріїв та показників, які 
характеризують економічну й екологічну ефективність водогосподарсько-меліоративних проектів, 
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кредити (15 років з 3,5…5,5% річних) та власні прибутки. Експлуатацію здійснюють фермери, що 
вносять свою частку до бюджету районних управлінь. Створені організації з проведення робіт та 
фермерські виробничі асоціації з утримання та експлуатації водогосподарських об'єктів. Частка 
японських фермерів у фінансуванні великихпроектів не перевищує 20%  вартості водогосподарського 
проекту. Експлуатаційні видатки покриваються за рахунок прибутків фермерів. В Китаї  в останні 50 
років водне господарство було одним з пріоритетних завдань держави. Експлуатація зрошувальних 
систем та більшість водоохоронних заходів здійснюється коштом державного бюджету або бюджетів 
провінцій 60…70%.До 30% вартості водогосподарського проекту сплачують селяни-користувачі, що 
об'єднані в сімейні підряди. Експлуатаційні витрати за рахунок землекористувачів складають 30…40%. 

З урахуванням світового досвіду, особливостей меліорації та загального стану аграрного 
виробництва в Україні, на думку фахівців, необхідно розробити і ввести в дію механізм державного 
регулювання економічних взаємовідносин у сфері водного господарства та меліорації, а також 
підтримки сільськогосподарського виробника на меліорованих землях за рахунок пільгового 
оподаткування та кредитування, прямих державних інвестицій, відшкодування за рахунок бюджету 
частини відсотків на кредити, одержані господарствами у комерційних банках на будівництво, 
реконструкцію та технічне переозброєння внутрішньогосподарської меліоративної мережі. Протягом 

2021 років в Україні заплановані роботи з модернізації та відновлення зрошувальних систем на 
площі біля 1 млн га.

Враховуючи все вищевикладене, в результаті проведеного нами аналізу вітчизняних теоретичних 
та практичних підходів до обґрунтування вкладень в будівництво чи реконструкцію водогосподарських 
об’єктів були виділені основні проблеми та недоліки, а також сформульовані можливі шляхи їх 
вирішення. 

Не дотримання принципу багатоваріантності. Багатоваріантність, тобто пошук найкращого 
проектного рішення з вибраної сукупності можливих альтернативних варіантів - один з визначальних 
принципів вибору екологічно й економічно оптимального варіанту будь якого проекту. На жаль, як в 
минулі роки, так і зараз на практиці процедура розробки альтернативних варіантів водогосподарських  
проектів та вибору найкращого з них відсутня. На практиці на початковому етапі після проведення 
необхідних досліджень та вишукувань проектною організацією розробляється один технічний варіант 
проекту і в подальшому він просто уточнюється, доповнюється та обгрунтовується його доцільність й 
ефективність. Хоча остаточний вибір економічно доцільних та екологічно прийнятних способів 
водорегулювання й пов'язаних з ним типу, конструкції і схеми роботи меліоративної системи можуть 
бути виконані тільки на підставі порівняння можливих альтернативних варіантів на об'єкті.  

Даний підхід можна пояснити відсутністю обгрунтованих й ефективних сучасних 
методологічних і методичних підходів до розробки та вибору оптимального варіанту проекту. В 
сучасних умовах такий спосіб роботи є неприпустимим, оскільки ринкова економіка передбачає 
створення конкурентного середовища. Саме тому особливого значення сьогодні набуває процедура 
тендерів для пошуку найбільш надійного виконавця проектних робіт [8], який це здатен зробити за 
сучасними вимогами. Необхідно оголошувати конкурси по проектах, а з переможцем укладати договір 
на розробку проекту. Тільки затаких умов всі організації водогосподарсько-меліоративного комплексу 
стануть працювати по-новому. 

Суто формальний характер та спрощений підхід до обгрунтування ефективності інвестицій у 
водне господарство та меліорацію земель. В умовах планово-директивної економіки питанням 
економічної та екологічної оцінки капітальних вкладень в меліоративні проекти приділялась 
недостатня увага. Оскільки грошові засоби на здійснення капіталовкладень у водогосподарсько-

меліоративні заходи виділялись централізовано на безоплатній основі, то обгрунтування ефективності 
цих вкладень не мало вирішального значення і часто носило формальний характер. Крім того, 
неможливість оцінки реального ефекту на меліорованих землях у змінних природно-агро-

меліоративних умовах обумовлювало створення спрощених підходів до оцінки меліоративних проектів 
через нормування (проектна врожайність, поточні витрати, рік розрахункової забезпеченості тощо), 
використання для порівняння та визначення доцільності вкладень у проект натуральних показників 
(продуктивність земель, використання води) тощо. Все це не давало змоги розглядати і здійснювати 
пошук та обгрунтування оптимальних проектних рішень на багатоваріантній основі.

Необґрунтованість критеріїв та показників еколого-економічної ефективності. До 
сьогоднішнього дня залишаються дискусійними питання щодо критеріїв та показників, які 
характеризують економічну й екологічну ефективність водогосподарсько-меліоративних проектів, 
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методів їх розрахунку, складу результатів і затрат по проекту, що використовуються в розрахункових 
формулах. Використовувані на практиці критерії та показники не диференційовані за фазами та 
етапами проектного циклу, а також орієнтовані на витратну концепцію ресурсовикористання, що 
призводить до ряду суттєвих помилок.   

Урахування впливу фактора часу. Це одна з основних проблем визначення еколого-економічної 
ефективності довгострокових інвестиційних проектів, зокрема, водогосподарських Суттєвим недоліком 
наявного меліоративного проектування є відсутність розгляду проекту в динаміці, вивчення його 
ефективності комплексно, на протязі всього життєвого циклу, прогнозування еколого-економічних 
ефектів на перспективу.  

Головний недолік статичних методів оцінки ефективності інвестицій полягає в ігноруванні факту 
нерівноцінності однакових сум чи надходжень платежів, що відносяться до різних часових періодів. 
Загальновідомо, що гроші з часом втрачають свою вартість, тому при оцінці ефективності 
інвестиційних проектів постає завдання приведення майбутніх грошових надходжень до початкового 
етапу і навпаки. В зв'язку з цим, виникає проблема визначення дисконтної ставки.  

Урахування екологічних факторів.На сучасному етапі глобальної екологізації суспільства 
проблема ефективного й раціонального природокористування набуває надзвичайної актуальності, 
особливо для галузей, які активно використовують природні ресурси, до яких відноситься водне 
господарство і меліорація земель. Саме тому в сучасних умовах постає потреба врахування екологічних 
факторів при здійсненні економічної оцінки проекту. 

Проте, як вже відзначалось раніше, до сьогоднішнього дня не існує розробленого ефективного 
механізму вартісної оцінки екологічних збитків, що викликані меліоративними заходами, витрат на 
ліквідацію негативних явищ та відновлення якості природних ресурсів. Тому при оцінці 
альтернативних варіантів меліоративного проекту поки що оцінка екологічних наслідків здійснюється 
лише у натуральному чи відносному вигляді.  

Відображення ризику проекту. Дана проблемамає надзвичайно важливе значення в процесі 
управління проектами, оскільки інвестор завжди намагається вкласти кошти в проект, ризик якого 
найменший. В практиці розробки меліоративних проектів це питання залишається одним з 
найскладніших. У сучасній економічній літературі запропоновано достатньо методів урахування 
факторів інвестиційного ризику та невизначеності, які можна використати за основу і при оцінці 
ризиків меліоративних проектів [9, 10 та ін.]. Оскільки основною особливістю водогосподарсько-

меліоративних об'єктів як складних еколого-економічних систем є функціонування їх у змінних умовах 
навколишнього природного середовища, необхідний механізм визначення рівня впливу 
метеорологічних факторів та пов'язаного з ними ризику на основні економічні показники. 

Використання нормативних показників. Важливим елементом будь-яких розрахунків є 
науковообгрунтовані норми та нормативи, на яких ці розрахунки повинні базуватись. У загальному 
випадку нормативи повинні відповідати реальним можливостям конкретного виробництва, 
враховувати наявні матеріальні, трудові та природні ресурси, орієнтованими на максимальне 
використання резервів збільшення продуктивності праці. В умовах планової економіки всі нормативи 
встановлювались централізовано і розглядались як управляючий параметр, який дозволяє регулювати 
розподіл фонду капіталовкладень таким чином, щоб з різних технічних варіантів рішення обрати 
найбільш ефективний. 

В ринкових умовах господарювання, коли частина проектів чи проекту фінансується за рахунок 
приватного капіталу, існуючі нормативи повинні бути обов'язковими тільки для державних об’єктів. 
Для приватних інвесторів та кредиторів дані нормативи можуть бути лише приблизними, оскільки вони 
орієнтуються на індивідуальні рівні ефективності, що враховують специфіку об'єкта, їхні власні 
інтереси та показують мінімально допустимий рівень прибутку, який згоден одержати інвестор від 
реалізації проекту після сплати податків та обов'язкових платежів.  

Економічна оцінка природних ресурсів. Питання об'єктивної оцінки ефективності інвестицій в 
меліорацію тісно пов'язане з вартісною оцінкою земельних та водних ресурсів. Адже специфіка 
сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що виробничий процес нерозривно пов'язаний з 
умовами та особливостями навколишнього природного середовища, з використанням природних та 
біологічних ресурсів в якості засобів виробництва і предметів праці. 

Головним і незамінним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, особливістю якої 
є те, що при правильному, раціональному використанні вона поліпшується. Крім того, своєрідним 
засобом виробництва природного походження при гідротехнічних видах меліорації є водні ресурси . 
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Економічна оцінка землі і води визначає їх цінність як засобу виробництва. Саме тому проблема 
економічної оцінки природних ресурсів сьогодні набуває неабиякої актуальності. На сучасному етапі 
фахівці пропонують різні підходи до такої оцінки та показники визначення вартості природних 
ресурсів, проте єдиної узагальненої методологічної бази ще не розроблено.  

У загальному випадку суть економічної оцінки землі полягає у визначенні її економічного 
значення як головного фактору виробництва з точки зору продуктивності грунтів, ефективності 
обробітку різних за якістю земель у різних зонах у різних кліматичних умовах [11]. 

Нині визнано за доцільне визначати економічну оцінку землі в грошовій формі, що 
характеризуватиме відповідний рівень доходності різних земельних ділянок. При цьому пропонується 
три методи такої оцінки: встановлення ціни земельної ділянки у стократному розмірі земельного 
податку на неї; визначення вартості землі за її енергетичним потенціалом; рентний підхід, що 
формується залежно від якості, місця розташування і економічної оцінки земель. Що стосується 
економічної оцінки водних ресурсів, то це питання сьогодні практично не розроблене. Пропонується 
затратний підхід до оцінки: одноразові вкладення та поточні витрати на водопостачання і очистку від 
забруднення. Не вирішене питання плати за воду як за ресурс, що є сьогодні головним стримуючим 
фактором розвитку водогосподарського комплексу країни. 

Вибір цін для економічних розрахунків. В умовах планової економіки ціни на 
сільськогосподарську продукцію встановлювались централізовано. В умовах ринкової економіки ціни 
повинні встановлюватись за законами попиту і пропозиції 

В умовах державного ціноутворення фактичний розмір продукції за окремими її видами у 
вартісному виразі визначався за зональними державними закупівельними цінами. При розрахунках у 
сільському господарстві в цілому та по економічних районах оцінка здійснювалась також за діючими 
порівняльними цінами. Для забезпечення порівняльності продукцію оцінювали у порівняльних цінах.  

В сучасних умовах лібералізації економіки постає проблема, які саме ціни використовувати в 
проекті для оцінки витрат та результатів сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях. 
Оскільки в країнах з розвиненою ринковою економікою основним способом реалізації 
сільськогосподарської продукції для фермерів є оптові поставки переробним підприємствам, торговим 
комплексам та оптовим посередникам, а для великих господарств – товарні біржі, то саме ці елементи 
інфраструктури генерують ринкові ціни. В нашій країні досі не існує відпрацьованого механізму 
ринкового ціноутворення, тому вирішити, які ціни використовувати при економічних розрахунках, 
поки що дуже важко. Більшість фахівців пропонують використовувати в проектних розрахунках 
постійні ціни, що являють собою фіксовані ціни, які вважаються незмінними на протязі 
розрахункового періоду. Проте, сучасний рівень економіки характеризується значними темпами 
інфляції та знецінення реальної грошової маси, що негативно відображається на результатах 
довгострокових інвестиційних проектів.  

Визначення дольового ефекту. Відповідно до існуючих підходів  ефективність капіталовкладень 
на реконструкцію водогосподарсько-меліоративних систем визначалась шляхом порівняння 
відповідних показників до та після реконструкції об'єкта. Крім того, така ефективність розраховується, 
виходячи із загального результату сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях.  

Цей підхід може бути використаний, якщо до і після реконструкції системи інші фактори, що 
впливають на результати, залишаються без змін [12]. Однак це, як правило, нереально, адже результати 
сільськогосподарського виробництва залежать від ряду факторів і визначення ефективності вкладень у 
меліорацію за загальним результатом не відображає фактичну їх ефективність, а в більшості випадків 
завищує її. Здійснення меліоративних заходів передбачає відповідні зміни в організації 
сільськогосподарського виробництва: зростання рівня хімізації та механізації, впровадження більш 
перспективних агротехнічних прийомів тощо. В зв'язку з цим, виникає проблема виявлення дольового 
ефекту інвестицій уводне господарство і меліорацію. Адже визначити, яка частина загального 
економічного ефекту зумовлена саме меліоративними заходами, надзвичайно важко.  

Економічною наукою це питання досі не вирішене. Тому на практиці длявиділення дольового 
ефекту меліорації найчастіше використовують чотири методи: метод пропорційного розподілу 
сукупного ефекту між найважливішими факторами виробництва; сальдовий метод; розрахунковий 
метод та метод кореляційного аналізу.  

Особливості оподаткування галузі. Відповідно до існуючої методики при розрахунку 
народогосподарської ефективності враховується частина податку на додану вартість, віднесеного до 
продукції з меліорованих земель. Що стосується внутрішньогосподарської ефективності 
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Економічна оцінка землі і води визначає їх цінність як засобу виробництва. Саме тому проблема 
економічної оцінки природних ресурсів сьогодні набуває неабиякої актуальності. На сучасному етапі 
фахівці пропонують різні підходи до такої оцінки та показники визначення вартості природних 
ресурсів, проте єдиної узагальненої методологічної бази ще не розроблено. 

У загальному випадку суть економічної оцінки землі полягає у визначенні її економічного 
значення як головного фактору виробництва з точки зору продуктивності грунтів, ефективності 
обробітку різних за якістю земель у різних зонах у різних кліматичних умовах [11].

Нині визнано за доцільне визначати економічну оцінку землі в грошовій формі, що 
характеризуватиме відповідний рівень доходності різних земельних ділянок. При цьому пропонується 
три методи такої оцінки: встановлення ціни земельної ділянки у стократному розмірі земельного 
податку на неї; визначення вартості землі за її енергетичним потенціалом; рентний підхід, що 
формується залежно від якості, місця розташування і економічної оцінки земель. Що стосується 
економічної оцінки водних ресурсів, то це питання сьогодні практично не розроблене. Пропонується 
затратний підхід до оцінки: одноразові вкладення та поточні витрати на водопостачання і очистку від 
забруднення. Не вирішене питання плати за воду як за ресурс, що є сьогодні головним стримуючим 
фактором розвитку водогосподарського комплексу країни.

Вибір цін для економічних розрахунків. В умовах планової економіки ціни на 
сільськогосподарську продукцію встановлювались централізовано. В умовах ринкової економіки ціни 
повинні встановлюватись за законами попиту і пропозиції

В умовах державного ціноутворення фактичний розмір продукції за окремими її видами у 
вартісному виразі визначався за зональними державними закупівельними цінами. При розрахунках у 
сільському господарстві в цілому та по економічних районах оцінка здійснювалась також за діючими 
порівняльними цінами. Для забезпечення порівняльності продукцію оцінювали у порівняльних цінах. 

В сучасних умовах лібералізації економіки постає проблема, які саме ціни використовувати в 
проекті для оцінки витрат та результатів сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях. 
Оскільки в країнах з розвиненою ринковою економікою основним способом реалізації 
сільськогосподарської продукції для фермерів є оптові поставки переробним підприємствам, торговим 
комплексам та оптовим посередникам, а для великих господарств товарні біржі, то саме ці елементи 
інфраструктури генерують ринкові ціни. В нашій країні досі не існує відпрацьованого механізму 
ринкового ціноутворення, тому вирішити, які ціни використовувати при економічних розрахунках, 
поки що дуже важко. Більшість фахівців пропонують використовувати в проектних розрахунках 
постійні ціни, що являють собою фіксовані ціни, які вважаються незмінними на протязі 
розрахункового періоду. Проте, сучасний рівень економіки характеризується значними темпами 
інфляції та знецінення реальної грошової маси, що негативно відображається на результатах 
довгострокових інвестиційних проектів. 

Визначення дольового ефекту. Відповідно до існуючих підходів  ефективність капіталовкладень 
на реконструкцію водогосподарсько-меліоративних систем визначалась шляхом порівняння 
відповідних показників до та після реконструкції об'єкта. Крім того, така ефективність розраховується, 
виходячи із загального результату сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях. 

Цей підхід може бути використаний, якщо до і після реконструкції системи інші фактори, що 
впливають на результати, залишаються без змін [12]. Однак це, як правило, нереально, адже результати 
сільськогосподарського виробництва залежать від ряду факторів і визначення ефективності вкладень у 
меліорацію за загальним результатом не відображає фактичну їх ефективність, а в більшості випадків 
завищує її. Здійснення меліоративних заходів передбачає відповідні зміни в організації 
сільськогосподарського виробництва: зростання рівня хімізації та механізації, впровадження більш 
перспективних агротехнічних прийомів тощо. В зв'язку з цим, виникає проблема виявлення дольового 
ефекту інвестицій уводне господарство і меліорацію. Адже визначити, яка частина загального 
економічного ефекту зумовлена саме меліоративними заходами, надзвичайно важко. 

Економічною наукою це питання досі не вирішене. Тому на практиці длявиділення дольового 
ефекту меліорації найчастіше використовують чотири методи: метод пропорційного розподілу 
сукупного ефекту між найважливішими факторами виробництва; сальдовий метод; розрахунковий 
метод та метод кореляційного аналізу. 

Особливості оподаткування галузі. Відповідно до існуючої методики при розрахунку 
народогосподарської ефективності враховується частина податку на додану вартість, віднесеного до 
продукції з меліорованих земель. Що стосується внутрішньогосподарської ефективності 
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водогосподарських проектів, то в його розрахунку не відображені особливості оподаткування в галузі 
сільського господарства, хоча приватного інвестора цікавить, насамперед, питання, який чистий 
прибуток він може отримати від вкладення власних коштів у проект. Тому є доцільним відображення в 
економічних розрахунках ефективності вкладень у меліоративні заходи особливості оподаткування в 
даній галузі. 

Всі перелічені особливості, проблеми та недоліки зумовлені, насамперед, практичною 
відсутністю методологічної й технологічної бази виконання оцінки і прогнозів на довоготерміновій 
основі, дієвого та обгрунтуваного механізму прогнозування ефекту від здійснення меліоративного 
проекту  на протязі його життєвого циклу. На сьогоднішній день в галузі вже створена технологічна 
база довгострокового прогнозу основних техніко-економічних показників різних конструкцій 
меліоративних систем у залежності від кліматичних та метеорологічних особливостей їх 
функціонування [13]. Відповідно це дає можливість для переходу на сучасні та прогресивні методи 
еколого-економічного оцінювання водогосподарсько-меліоративних проектів, що підвищить їх 
конкурентоспроможність та ефективність. 

Таким чином, удосконалення методологічних і методичних аспектів еколого-економічного 
оцінювання водогосподарсько-меліоративних проектів дозволить підвищити обґрунтованість 
прийнятих управлінських рішень з урахуванням особливостей їх створення й функціонування як 
складних еколого - економічних систем. 

5.2. Науково-методичні засади трансформації механізмів  
управління водогосподарськими програмами і проектами 

5.2.1. Проблеми застосування програмно-цільового управління в Україні на державному та 
регіональному рівнях. У сучасній системі державного управління у розвинених країнах програмно-

цільове управління є дієвим і основним інструментом вирішення складних проблем глобального, 
державного, регіонального і місцевого рівнів. Особливо актуальним є застосування принципів і 
механізмів програмно-цільового управління для вирішення проблем трансформаціїорганізаційно-

економічних систем, що створює умови для проведення швидкихй ефективних реформ. З огляду на 
початок процесів імплементації «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони»[14], що полягають у глибинній трансформації  господарських механізмів у різних 
сферах діяльності, значення механізмів програмно-цільового управління важко переоцінити.  

Проте, в Україні цей інструмент не продемонстрував ефективності ні на державному, ні на 
регіональному, ні на галузевому, а ні на місцевому рівнях. Аналізуючи прийняті за роки незалежності 
стратегії і програми важко знайти бодай одну, цілі якої були б досягнутими вчасно та в повному обсязі. 
Прийняття у 2004 році Закону України «Про державні цільові програми» [15] кардинально не вирішило 
проблеми. Спроби хоч якось врегулювати ситуацію із сотнями програм, значна частина яких не 
отримувала належного фінансування (а деякі навіть і не розпочиналися)шляхом їх закриття та 
замороження також не вирішила ситуацію. Адже і дотепер залишилася ціла низка стратегій і програм, 
темпи реалізації яких не відповідають плановим, а цілі від самого початку є недосяжними.  

Яскравими прикладами недієвості програмно-цільового управління в Україні є процеси реалізації 
стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»[16] та виконання плану імплементації Угоди про асоціацію 
між Україною і Європейським Союзом. Наприклад, динаміка переважної більшості із 25 ключових 
індикаторів, що оцінюють хід виконання реформ і програм, що є складовими стратегії «Україна – 
2020», є недостатньою, а окремі з них – є недосяжними (такі як валовий внутрішній продукт – 16000 

доларів США; за індексом сприйняття корупції, який розраховує Тransparency International, Україна 
увійде до 50 кращих держав світу; надходження прямих іноземних інвестицій – 40 млрд доларів США 
та ін.).Такі результати зумовлені головним чином тим, що стратегія не містить механізмів моніторингу 
та оцінювання її виконання. Експерти проекту Української асоціації оцінювання «Посилення 
децентралізації в Україні зазначають, що індикатори виконання стратегії не у повній мірі відображають 
ступінь розв’язання проблеми. Тобто при досягненні цільових значень індикаторів проблема не буде 
розв’язана. До того ж План заходів Уряду[17] не має взаємозв’язку з індикаторами стратегії, а тому 
його виконання також не може слугувати надійною основою для якісного моніторингу та оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

На думку експертів «системи моніторингу та оцінки, що застосовуються органами владиУкраїни, не 
здатні оцінити виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Органивлади України 
практично не здійснювали в 2015 – 2016 роках і не здійснюють в даний часмоніторинг і оцінку 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [18].  

В Україні у 2016 році передбачалась реалізація 29 державних цільових програм (без урахування 
таких, що містять державну таємницю). З них лише по 19-ти державними замовниками було надано 
річні звіти про виконання (4 програми не подано звітів, 6 – не фінансувалися). Фактичний обсяг 
фінансування програм становив 25,1 млрд.грн., що становить 31,4% від планових обсягів (79,9 
млрд.грн.)[19]. Характерно, що фінансування з Державного бюджету України становило 73,7% від 
загальних обсягів. 

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»[20] стала другою за обсягами 
фінансування з Державного бюджету України, що становить 2,2 млрд. грн. (11,9% від загальних обсягів 
фінансування державних цільових програм з Державного бюджету) та другою за обсягами 
фінансування з місцевих бюджетів, що становить 0,24 млрд.грн.(18,5% від загальних обсягів 
фінансування державних цільових програм із місцевих бюджетів). 

Аналіз виконання державних цільових програм у 2016 році показав наявність таких недоліків у 
механізмах управління, що мають системний характер: 

- державні замовники 24-х державних цільових програм не провели аналіз ефективності їх 
виконання; 

- у 6 ДЦП терміни подання звітності про виконання були порушені; 
- 6 ДЦП не фінансувалися у 2016 році; 
- державні замовники 7-ми ДЦП не подали фінансової звітності про виконання паспорту 

бюджетної програми; 
- у 3-х ДЦП обсяги використання коштів не узгоджуються з фінансовими показниками 

фінансової звітності%; 
- державними замовниками (координатором) 7-ми ДЦП не забезпечено збір звітної інформації 

від державних замовників та виконавців; 
- 9 ДЦП не відповідають вимогам законодавства у сфері розроблення та виконання державних 

цільових програм. 
На основі наведених даних фахівці Департаментуекономічної стратегії та макроекономічного 

прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України визначили ряд системних 
проблем у сфері програмно-цільового управління [21], з якими ми також поділяємо: 

- державні цільові програми так і не стали дієвим та ефективним інструментом розв'язання 
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-

територіальних одиниць;вони виконують роль “формального документу з декларацією про наміри 
щось зробити”; 

- в рамках планування та використання коштів державного бюджету не дотримуються в повному 
обсязі принципи пріоритетності вирішення проблеми; фінансові ресурси спрямовуються розпорошено; 

- прогнозні обсяги фінансових ресурсів програми, у тому числі коштів державного бюджету, не 
узгоджуються з реальними можливостями їх фінансування; 

- всупереч вимогам пункту 29 Порядку програми не містять методики оцінки ефективності їх 
виконання, що повинна бути розроблена державним замовником з урахуванням специфіки програми та 
кінцевих результатів; 

- з боку державних замовників має місце формальний підхід до виконання вимог чинного 
законодавства у сфері розроблення та виконання державних цільових програм; 

- відсутня можливість для здійснення контролю з боку громадськості (п. 50 Порядку); 
- незадовільне звітування державних замовників: недотримання строків подання, інформація 

подається не в повному обсязі та не за всіма виконавцями; 
- відсутність прозорого відображення у державному бюджеті видатків на фінансування 

державних цільових програм. 
У результаті проведеного аналізу звітів про виконання державних цільових програм ми виявили, 

що ряд програм не містять чітких індикаторів, за якими можна було б оцінити ефективність їх 
виконання. Іншою проблемою є те, що наявні індикатори часто характеризують не ступінь досягнення 
цілей, а якість процесу управління програмою, що призводить до ситуації, коли заходи програми 
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На думку експертів «системи моніторингу та оцінки, що застосовуються органами владиУкраїни, не 
здатні оцінити виконання Стратегії сталого розвитку «Україна 2020». Органивлади України 
практично не здійснювали в 2015 2016 роках і не здійснюють в даний часмоніторинг і оцінку 
Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» [18]. 

В Україні у 2016 році передбачалась реалізація 29 державних цільових програм (без урахування 
таких, що містять державну таємницю). З них лише по 19-ти державними замовниками було надано 
річні звіти про виконання (4 програми не подано звітів, 6 не фінансувалися). Фактичний обсяг 
фінансування програм становив 25,1 млрд.грн., що становить 31,4% від планових обсягів (79,9 
млрд.грн.)[19]. Характерно, що фінансування з Державного бюджету України становило 73,7% від 
загальних обсягів.

«Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 
оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»[20] стала другою за обсягами 
фінансування з Державного бюджету України, що становить 2,2 млрд. грн. (11,9% від загальних обсягів 
фінансування державних цільових програм з Державного бюджету) та другою за обсягами 
фінансування з місцевих бюджетів, що становить 0,24 млрд.грн.(18,5% від загальних обсягів 
фінансування державних цільових програм із місцевих бюджетів).

Аналіз виконання державних цільових програм у 2016 році показав наявність таких недоліків у 
механізмах управління, що мають системний характер:

- державні замовники 24-х державних цільових програм не провели аналіз ефективності їх 
виконання;

- у 6 ДЦП терміни подання звітності про виконання були порушені;
- 6 ДЦП не фінансувалися у 2016 році;
- державні замовники 7-ми ДЦП не подали фінансової звітності про виконання паспорту 

бюджетної програми;
- у 3-х ДЦП обсяги використання коштів не узгоджуються з фінансовими показниками 

фінансової звітності%;
- державними замовниками (координатором) 7-ми ДЦП не забезпечено збір звітної інформації 

від державних замовників та виконавців;
- 9 ДЦП не відповідають вимогам законодавства у сфері розроблення та виконання державних 

цільових програм.
На основі наведених даних фахівці Департаментуекономічної стратегії та макроекономічного 

прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України визначили ряд системних 
проблем у сфері програмно-цільового управління [21], з якими ми також поділяємо:

- державні цільові програми так і не стали дієвим та ефективним інструментом розв'язання 
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-

територіальних одиниць;вони виконують роль “формального документу з декларацією про наміри 
щось зробити”;

- в рамках планування та використання коштів державного бюджету не дотримуються в повному 
обсязі принципи пріоритетності вирішення проблеми; фінансові ресурси спрямовуються розпорошено;

- прогнозні обсяги фінансових ресурсів програми, у тому числі коштів державного бюджету, не 
узгоджуються з реальними можливостями їх фінансування;

- всупереч вимогам пункту 29 Порядку програми не містять методики оцінки ефективності їх 
виконання, що повинна бути розроблена державним замовником з урахуванням специфіки програми та 
кінцевих результатів;

- з боку державних замовників має місце формальний підхід до виконання вимог чинного 
законодавства у сфері розроблення та виконання державних цільових програм;

- відсутня можливість для здійснення контролю з боку громадськості (п. 50 Порядку);
- незадовільне звітування державних замовників: недотримання строків подання, інформація 

подається не в повному обсязі та не за всіма виконавцями;
- відсутність прозорого відображення у державному бюджеті видатків на фінансування 

державних цільових програм.
У результаті проведеного аналізу звітів про виконання державних цільових програм ми виявили, 

що ряд програм не містять чітких індикаторів, за якими можна було б оцінити ефективність їх 
виконання. Іншою проблемою є те, що наявні індикатори часто характеризують не ступінь досягнення 
цілей, а якість процесу управління програмою, що призводить до ситуації, коли заходи програми 
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виконані, фінансування проведено, а цілі не досягнуті.Під індикатором ми розуміємо кількісний або 
якісний фактор (змінна), який забезпечує простий і надійний спосіб вимірювання досягнень проекту 
та/чи програми, відображає зміни, пов’язані з проектом та/чи програмою, або допомагає оцінити 
діяльність виконавця проекту та/чи програми [22]. 

Вважаємо, що доцільним є виділення у програмах результуючих індикаторів, що характеризують 
ступінь розв’язання проблеми (індикатори наявності і якості продукту програми, такі як ВВП на душу 
населення, рівень безробіття, відсоток утилізації відходів тощо) та індикатори якості процесу 

реалізації програми (наприклад, кількість нормативних актів, затверджено методичні рекомендації, 
проведено слухання тощо).  

До прикладу, візьмемо «Звіт про виконання завдань у 2017 році Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року» Міністерства екології та природних ресурсів 
України [23]. Серед 15 індикаторів лише 3 характеризують стан розв’язання проблеми: 

- питома вага утилізованих відходів (до загальної кількості утворених відходів) (прогноз – 43,3%, 

факт у 2016 році – 28,6%; факт у 2015 році – 29,6%); 

- площа земель природно-заповідного фонду (прогноз – 9,09 млн. га, факт у 2017 році – 

3,98 млн. га); 
- питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної 

одиниці (прогноз – 15%, факт у 2017 році – 6,6%). 

Натомість індикатори, що характеризують процес (такі як, наявність координаційних рад, 
методичних вказівок, інтернет-сторінок, національні плани, інвентаризації тощо),  прямо не 
характеризують ступінь розв’язання проблеми, а формують лише необхідні передумови для цього. 
Тому такі індикатори мають слугувати інструментом для моніторингу процесів реалізації програм, що 
має бути відображено у річних звітах про виконання програм.Тоді як індикатори ступеня розв’язання 
проблеми є основою для оцінювання ефективності реалізації програми загалом. Таку оцінку доцільно 
проводити не лише після завершення програми, а й періодично (наприклад, щорічно, якщо більша 
частота не встановлена нормативними актами органів, які є замовниками відповідних програм).  

Розмежування у звітності індикаторів моніторингу та оцінки виконання цільових програм дасть 
змогу завчасно приймати необхідні управлінські рішення щодо внесення змін до програм та планів їх 
реалізації, а також об’єктивніше підходити до процесів оцінювання ефективності програм та 
використання ресурсів на їх реалізацію. 

Відповідно до чинного «Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» 
питання оцінювання ефективності виконання цільових програм належить до компетенції державних 
замовників, які повинні розробляти відповідні методики «з урахуванням специфіки програми та 
кінцевих результатів»[24]. Пунктами 40 і 44 даного порядку до функцій державного замовника 
віднесено проведення моніторингу завдань і заходів програми, їх аналіз і комплексна оцінка. Пунктом 
45 передбачено внесення до щорічних і проміжних звітів оцінки ефективності програми. Оцінка 
ефективності виконання програм та результати досягнення мети також є необхідними складовими 
заключних звітів про виконання програм (пункт 48). Таким чином, можна стверджувати, що українське 
законодавство містить усі необхідні норми, що мали б зобов’язуватидержавних замовників проводити 
оцінку ступеня досягнення цілей програми, тобто індикаторів, що свідчать про ступінь вирішення 
проблеми, для розв’язання якої була ініційована відповідна програма. 

Частково питання оцінювання ефективності державних цільових програм розкриті в 
рекомендаціях Міністерства економіки України [25]. Автори приділили головну увагу 
регламентуванню кількісних параметрів оцінювання, надмірно ускладнюючи інструментальну базу, що 
створює значні обмеження для застосування, враховуючи різноякісні параметри програм. Крім цього, 
методика не дає відповіді на запитання – наскільки є вирішеною проблема у результаті реалізації 
програми. Її застосування є правомірним лише на етапі прийняття рішення про доцільність реалізації 
програми.  

5.2.2. Аналіз практики програмно-цільового управління усфері протипаводкового захисту 
територій. У сфері державного водогосподарського менеджменту ситуація така ж, як і у всій країні – 
державні цільові програми не виконуються, а їх результати у більшості випадків не дозволяють 
системно вирішувати актуальні проблеми у сфері сталого використання водних ресурсів. Питання 
управління водними ресурсами вже давно вийшли за межі внутрішньогалузевої проблеми і стали 
одним із ключових факторів національної безпеки. В Конституції України зазначено, що людина та її 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а захист життя людини – обов’язком 
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держави (стаття 3) [26]. Держава гарантує право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (стаття 50). У статті 56 Конституції України 
зазначено, що кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 
осіб при здійсненні ними своїх повноважень. А в Законі України «Про основи національної безпеки 
України» (статті 7 і 8) однією з основних реальних і потенційних загроз національній безпеці України 
та стабільності в суспільстві визначається зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Для 
зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів необхідно вжити 
організаційних, економічних та інженерно-технічних заходів, які, зокрема, включають й будівництво 
протиповіневих споруд і їх утримання у функціональному стані[27]. 

На початку XXI сторіччя людство опинилося перед новими незнайомими йому викликами, 
спричиненими не тільки глобальними кліматичними змінами, а й результатами антропогенного 
навантаження на природу, яке сягнуло критичних значень. Одним із таких викликів стала боротьба з 
повенями, масштаби яких стають усе більш руйнівними,  а наслідки – катастрофічними. Попри 
швидкий розвиток інформаційних технологій прогнозувати такі природні явища стає все важче. Навіть 
розвинені країни виявилися неготовими до цих проблем, про що свідчать наслідки повеней у 
Центральній Європі 2010 і 2013 років. Проблеми виникли не лише у сфері підтримання належного 
технічного стану гідротехнічних споруд, а й у дієвості у сучасних механізмів фінансування 
протиповіневих заходів, компенсації збитків та страхування. Зокрема, збитки від повеней 2013 року у 
цьому регіоні сягнули 12 мільярдів євро, а виплати страхових компаній – 3 мільярди євро [28]. 
Потрібно зазначити, що подібні проблеми виникали і раніше, а тому мають системний характер (див. 
приклад в табл. 5.1) [29]. З огляду на зазначене потребують перегляду та системній трансформації 
концептуальні підходи до менеджменту у сфері захисту територій від шкідливої дії вод, про що 
неодноразово йшлося на конференціях міністрів охорони довкілля Європейського союзу [30].  

Таблиця 5.1 

Найбільші повені і фінансові збитки в Німеччині 
Роки подій Водозабори Сумарні збитки, млн.євро. 

1995 Рейн 245 

1997 Одра 330 

1999 Верхній Рейн, Дунай 410 

2002 Ельба, Дунай 11600 

2005 Дунай 172 

2006 Ельба, Дунай 125 
 

Україна також належить до регіонів, у яких боротьба з паводками є загальнонаціональною 
проблемою. Адже негативні наслідки від паводків проявляються на 27% її території (165 тис. кв. км.), 
де проживає майже третина населення. Збитки від паводків щорічно складають сотні мільйонів 
гривень, а у 2008 році становили близько 6000 млн. грн.  

Упродовж останніх десяти років, згідно з даними обліку Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, події, пов’язані з водним фактором, переросли в надзвичайні ситуації у 56 
випадках. У результаті цих подій підтоплено понад 55 тис. домогосподарств і 180 тис. га 
сільськогосподарських угідь, загинуло 38 осіб[31]. 

Вирішити наведені проблеми без застосування ефективних механізмів програмно- цільового 
управління неможливо. Тому в Україні існує розгалужена система цільових програм різних рівнів. У 
2013 році Законом України була схвалена «Загальнодержавна цільова програма розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» (надалі – 
Програма «Дніпро-2021»), метою якої є визначення основних напрямів державної політики у сфері 
водного господарства, у тому числі щодо запобігання наслідкам шкідливої дії вод та їх ліквідації на 
період 2013– 2021 років [32]. Програма містить чотири напрями державної політики у сфері водного 
господарства:  

1) розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, 
управління водними ресурсами;  
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держави (стаття 3) [26]. Держава гарантує право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (стаття 50). У статті 56 Конституції України 
зазначено, що кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових 
осіб при здійсненні ними своїх повноважень. А в Законі України «Про основи національної безпеки 
України» (статті 7 і 8) однією з основних реальних і потенційних загроз національній безпеці України 
та стабільності в суспільстві визначається зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. Для 
зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів необхідно вжити 
організаційних, економічних та інженерно-технічних заходів, які, зокрема, включають й будівництво 
протиповіневих споруд і їх утримання у функціональному стані[27].

На початку XXI сторіччя людство опинилося перед новими незнайомими йому викликами, 
спричиненими не тільки глобальними кліматичними змінами, а й результатами антропогенного 
навантаження на природу, яке сягнуло критичних значень. Одним із таких викликів стала боротьба з 
повенями, масштаби яких стають усе більш руйнівними,  а наслідки катастрофічними. Попри 
швидкий розвиток інформаційних технологій прогнозувати такі природні явища стає все важче. Навіть 
розвинені країни виявилися неготовими до цих проблем, про що свідчать наслідки повеней у 
Центральній Європі 2010 і 2013 років. Проблеми виникли не лише у сфері підтримання належного 
технічного стану гідротехнічних споруд, а й у дієвості у сучасних механізмів фінансування 
протиповіневих заходів, компенсації збитків та страхування. Зокрема, збитки від повеней 2013 року у 
цьому регіоні сягнули 12 мільярдів євро, а виплати страхових компаній 3 мільярди євро [28]. 
Потрібно зазначити, що подібні проблеми виникали і раніше, а тому мають системний характер (див. 
приклад в табл. 5.1) [29]. З огляду на зазначене потребують перегляду та системній трансформації 
концептуальні підходи до менеджменту у сфері захисту територій від шкідливої дії вод, про що 
неодноразово йшлося на конференціях міністрів охорони довкілля Європейського союзу [30]. 

Таблиця 5.1
Найбільші повені і фінансові збитки в Німеччині

Роки подій Водозабори Сумарні збитки, млн.євро. 
Рейн
Одра
Верхній Рейн, Дунай
Ельба, Дунай
Дунай
Ельба, Дунай

Україна також належить до регіонів, у яких боротьба з паводками є загальнонаціональною 
проблемою. Адже негативні наслідки від паводків проявляються на 27% її території (165 тис. кв. км.), 
де проживає майже третина населення. Збитки від паводків щорічно складають сотні мільйонів 
гривень, а у 2008 році становили близько 6000 млн. грн.

Упродовж останніх десяти років, згідно з даними обліку Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, події, пов’язані з водним фактором, переросли в надзвичайні ситуації у 56 
випадках. У результаті цих подій підтоплено понад 55 тис. домогосподарств і 180 тис. га 
сільськогосподарських угідь, загинуло 38 осіб[31].

Вирішити наведені проблеми без застосування ефективних механізмів програмно- цільового 
управління неможливо. Тому в Україні існує розгалужена система цільових програм різних рівнів. У 
2013 році Законом України була схвалена «Загальнодержавна цільова програма розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» (надалі 
Програма «Дніпро-2021»), метою якої є визначення основних напрямів державної політики у сфері 
водного господарства, у тому числі щодо запобігання наслідкам шкідливої дії вод та їх ліквідації на 
період 2013 2021 років [32]. Програма містить чотири напрями державної політики у сфері водного 
господарства: 

1) розвиток меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, 
управління водними ресурсами; 
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2) забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що 
користуються привізною водою;  

3) екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води;  
4) захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, 

комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, а також у басейні 
річки Тиси у Закарпатській області.  

Для досягнення цілей за четвертим напрямом було поставлено такі завдання:  
- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних 

протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і 
водойм;  

- будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах 
річок, польдерів та протипаводкових водосховищ;  

- застосування сучасних методів спостереження та прогнозування паводків, своєчасне, 
достовірне інформування населення та підприємств про можливість виникнення надзвичайної 
паводкової ситуації, а також про її наслідки;  

- будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд;  
- виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм;  
- зменшення інтенсивності поверхневого стоку; 
- удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення 

захисту територій від шкідливої дії вод. 
Вирішення наведених завдань та реалізація цілей програми щодо протипаводкового захисту 

територій загалом можливе за умов застосування ефективних механізмів програмного управління. 
Проте, сучасна механізм програмно-цільового управління містить ряд недоліків. Зокрема, державними 
замовниками програми (Міністерство екології та природних ресурсів України та Державне агентство 
водних ресурсів України) не визначено окремих структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію 
державної політики і заходів за напрямом протипаводкового захисту. У структурі Мінприроди 
фактичний супровід і контроль за виконанням заходів Програми «Дніпро-2021» здійснює департамент 
охорони природних ресурсів. У структурі Держводагентства планування заходів протипаводкового 
захисту віднесено до компетенції управління економіки, фінансів та інвестицій. 

За висновками Рахункової палати, що провадила перевірку ефективності використання 
бюджетних коштів, встановлено, що державні замовники не розробили методику оцінки ефективності 
виконання Програми «Дніпро-2021» з урахуванням її специфіки, що передбачено 
«Порядкомрозроблення та виконання державних цільових програм», до того ж інформація та звіти про 
хід виконання програми відсутні на веб-сайтах державних замовників. Значною мірою наведені 
організаційні проблеми є наслідком відсутності замовника-координатора програми, наявність якого 
передбачена у разі, коли державна цільова програма має кількох замовників.  

Внаслідок того, що механізм управління змінами при реалізації Програми «Дніпро-2021» працює 
неналежним чином, упродовж терміну її дії не відбувалося корегування її основних параметрів, а тому 
значна частина з них втратили свою актуальність та реалістичність. 

Зокрема, орієнтовний обсяг фінансування протипаводкових заходів Програми «Дніпро-2021» 

протягом 2013–2021 років становить 8 633,4 млн грн (18,6 відс. від загального обсягу фінансування 
програми), у тому числі [31]:  

- за рахунок державного бюджету – 6 836,3 млн грн (32,5% від загального обсягу фінансування 
програми);  

- за рахунок місцевого бюджету – 1 797,1 млн грн (19,3% від загального обсягу фінансування 
програми). 

При цьому орієнтовний обсяг фінансування протипаводкових заходів Програми «Дніпро-2021» 

протягом 2013–2021 років за напрямами становить:  
- захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 1571,5 

млн грн (3,4% від орієнтовного обсягу фінансування програми);  
- комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету – 5226,7 млн 

грн (11,3% від загального обсягу фінансування програми);  
- комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси в Закарпатській області – 1835,2 

млн грн (3,9% від загального обсягу фінансування програми). 
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Наведена структура фінансування не враховує процеси бюджетної децентралізації, що 
розпочалися у 2015році.Зокрема, основні кошти екологічного податку зосереджуються в місцевих 
бюджетах: з 01.01.2016 20% коштів від сплати екологічного податку спрямовуються до державного 
бюджету, а 80% – до місцевого бюджету.А тому без корегування джерел фінансування заходів 
Програми «Дніпро-2021» виконати наведені обсяги буде неможливо, про що свідчить динаміка 
фінансування програми (див. табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Динаміка фінансування заходів з протипаводкового захисту територій  
відповідно до Програми «Дніпро-2021» 

Напрям використання коштів 

2014 2015 2016 

затверд-

жено 
паспортом 

касові 
видатки 

відхи-

лення 

затверд-

жено 
паспортом 

касові 
видатки 

відхи-

лення 

затверд-

жено 
паспортом 

касові 
видатки 

відхи-

лення 

Міністерство екології та 
природних ресурсів України 

2500,8 1539,0 -961,8 3535,7 3358,5 -177,2 3677,8 3572,2 -105,6 

Державне агентство водних 

ресурсів України 
1094,6 904,2 -190,4 1144,1 1115,9 -28,2 1157,4 1131,8 -25,6 

К
П

К
В

К
 2

40
70

70
 

Захист від шкідливої дії 
вод сільських населених 
пунктів та 
сільськогосподарських 
угідь 

4,7 2,6 -2,1 46,3 40,2 -6,1 15,8 12,5 -3,3 

Комплексний 
протипаводковий захист 
в басейнах річок Дністра, 
Пруту та Сірету 

8,4 7,5 -0,9 9,3 9,3 0,0 - - - 

Комплексний 
протипаводковий захист 
в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області 

6,4 6,4 0,0 15,3 15,3 0,0 - - - 

Погашення 
кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської 
служби України, яка 
утворилася станом на 
01.01.2014 і 01.01.2015 

19,5 19,0 -0,5 0,8 0,8 0,0 - - - 

 
Всього 39,0 35,5 -3,5 71,7 65,6 -6,1 15,8 12,5 -3,3 

К
П

К
В

К
 

2
4

0
7

0
5

0
 Експлуатація 

державного 
водогосподарського 
комплексу та управління 
водними ресурсами 

- - - 0,04 0,04 0,0 0,04 0,04 0,0 

 
Разом 39,0 35,5 -3,5 71,7 65,6 -6,1 15,8 12,5 -3,3 

 

У 2014 році 53% касових видатків були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості 
минулих періодів, тобто на реалізацію протипаводкових заходів у 2014 році спрямовано лише 16,5 млн 
гривень.У 2015 році на погашення кредиторської заборгованості використано 1% касових видатків (0,8 
млн гривень). Водночас 37,5 млн грн (57,2% касових видатків) використано на роботи, не передбачені 
Загальнодержавною програмою, тобто безпосередньо на виконання протипаводкових заходів у 2015 
році спрямовано 28,1 млн гривень. Так само у 2016 році 12,3 млн грн (98% касових видатків) 
використано на проведення робіт, не передбачених Програмою «Дніпро-2021». 

Як наслідок, ряд продуктів програми не було досягнуто (табл. 5.3). 
При цьому до плану заходів на 2015 рік із 38 незавершених об’єктів у 2014 році було включено 

лише 23, як наслідок – збільшення кількості недобудов та їх залишкової кошторисної вартості (з 203,8 
млн грн станом на кінець 2014 року до 282,8 млн грн на кінець 2015 року.) Як засвідчив проведений 
Рахунковою палатою аудит, протягом 2014–2015 років відбулося збільшення кількості об’єктів 
незавершеного будівництва, а розпорошення асигнувань на виконання одночасно декількох заходів 
призвело до недотримання встановлених проектно-кошторисною документацією термінів їх виконання.  
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Наведена структура фінансування не враховує процеси бюджетної децентралізації, що 
розпочалися у 2015році.Зокрема, основні кошти екологічного податку зосереджуються в місцевих 
бюджетах: з 01.01.2016 20% коштів від сплати екологічного податку спрямовуються до державного 
бюджету, а 80% до місцевого бюджету.А тому без корегування джерел фінансування заходів 
Програми «Дніпро-2021» виконати наведені обсяги буде неможливо, про що свідчить динаміка 
фінансування програми (див. табл. 5.2).

Таблиця 5.2
Динаміка фінансування заходів з протипаводкового захисту територій 

відповідно до Програми Дніпро-

Напрям використання коштів затверд-

жено 
паспортом

касові 
видатки

відхи-

лення

затверд-

жено 
паспортом

касові 
видатки

відхи-

лення

затверд-

жено 
паспортом

касові 
видатки

відхи-

лення

Міністерство екології та 
природних ресурсів України - - -

Державне агентство водних
ресурсів України - - -

К
П

К
В

К
 2

40
70

70

Захист від шкідливої дії 
вод сільських населених 
пунктів та 
сільськогосподарських 
угідь

- - -

Комплексний 
протипаводковий захист 
в басейнах річок Дністра, 
Пруту та Сірету

- - - -

Комплексний 
протипаводковий захист 
в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області

- - -

Погашення 
кредиторської 
заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської 
служби України, яка 
утворилася станом на 
01.01.2014 і 01.01.2015

- - - -

Всього  5 - ,5  6 - ,1  5 - ,3 

К
П

К
В

К
 Експлуатація 

державного 
водогосподарського 
комплексу та управління 
водними ресурсами

- - -

Разом  5 - ,5  6 - ,1  5 - ,3 

У 2014 році 53% касових видатків були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості 
минулих періодів, тобто на реалізацію протипаводкових заходів у 2014 році спрямовано лише 16,5 млн 
гривень.У 2015 році на погашення кредиторської заборгованості використано 1% касових видатків (0,8 
млн гривень). Водночас 37,5 млн грн (57,2% касових видатків) використано на роботи, не передбачені 
Загальнодержавною програмою, тобто безпосередньо на виконання протипаводкових заходів у 2015 
році спрямовано 28,1 млн гривень. Так само у 2016 році 12,3 млн грн (98% касових видатків) 
використано на проведення робіт, не передбачених Програмою «Дніпро-2021».

Як наслідок, ряд продуктів програми не було досягнуто (табл. 5.3).
При цьому до плану заходів на 2015 рік із 38 незавершених об’єктів у 2014 році було включено 

лише 23, як наслідок збільшення кількості недобудов та їх залишкової кошторисної вартості (з 203,8 
млн грн станом на кінець 2014 року до 282,8 млн грн на кінець 2015 року.) Як засвідчив проведений 
Рахунковою палатою аудит, протягом 2014 2015 років відбулося збільшення кількості об’єктів 
незавершеного будівництва, а розпорошення асигнувань на виконання одночасно декількох заходів 
призвело до недотримання встановлених проектно-кошторисною документацією термінів їх виконання. 
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Таблиця 5.3 
Динаміка обсягів робіт, виконаних у рамках виконання Програми «Дніпро-2021» 

Показники Од.виміру 

2014 2015 

план факт 
відхи-

лення 
план факт 

відхи-

лення 

Довжина берегоукріплення км 1,2 1,2 0 0,2 0,2 0 

Довжина розчистки русел річок км 13,8 4,9 8,9 2,7 2,7 0 

Кількість побудованих гідротехнічних споруд од. 3 0 3 5 5 0 

Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи од. 42 42 0 23 23 0 

Вартість виконаних робіт на об'єктах млн.грн. 17,3 14,6 2,7 69,2 69,2 0 

Довжина побудованих та реконструйованих захисних 
дамб 

км 5,2 0,3 4,9 - - - 

 

Зазначене створює ризики невчасного виконання запланованих робіт та знижує відповідальність 
виконавців робіт за дотримання термінів, 24 передбачених проектною документацією, і, як наслідок, 
призводить до збільшення кількості недобудованих об’єктів, здороження їх загальної кошторисної 
вартості, що не сприяє економному використанню коштів державного бюджету та введенню об'єктів в 
експлуатацію. 

Показовим стала ситуація в ДП «Прикарпатська регіональна дирекція з водогосподарського 
будівництва».У 2015 році із шести об’єктів, включених підприємству до плану виконання 
природоохоронних заходів, два були новими, а чотири – об’єктами незавершеного будівництва, роботи 
на яких виконувалися у 2014 році. При цьому загальний обсяг асигнувань, спрямований на завершення 
чотирьох об’єктів і розподілений між ними, був замалим для їх завершення у 2015 році, але достатнім 
для завершення робіт на об’єкті "Берегоукріплення та регулювання р. Збер в с. Смільна Дрогобицького 
району Львівської області", які виконувалися у 2013–2014 роках. Цей об’єкт не був завершений, але 
його не включили до плану на 2015 рік. Враховуючи відсутність за КПКВК 2407070 бюджетних 
асигнувань на проведення капітальних видатків у 2016 році, неефективні управлінські рішення 
Держводагентства, створено ризик незавершення будівництва жодного із згаданих семи об’єктів у 
встановлені терміни.  

Реалізація заходів Загальнодержавної програми з 2016 року фактично зупинена, а недобудовані 
об’єкти протипаводкового захисту підлягають консервації. Внаслідок незабезпечення протягом 2014–
2016 років фінансовими ресурсами за основним джерелом здійснення видатків на протипаводкові 
заходи, визначеним Програмою «Дніпро-2021», реалізація її першого етапу фактично призупинена. 

Таблиця 5.4 
Обсяги фінансування протипаводкових заходів з державного бюджету  

за Програмою «Дніпро-2021» (млн.грн.) 

Напрям використання коштів 

2014 2015 2016 

план паспорт 
касові 

видатки 
план паспорт 

касові 
видатки 

план паспорт 
касові 

видатки 

Захист сільських населених пунктів і 
сільськогосподарських угідь від 
шкідливої дії вод 

104,3 24,2 21,6 120,2 47,1 41,0 132,3 15,8 12,5 

Комплексний протипаводковий захист у 
басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету 

246,4 8,4 7,5 268,7 9,3 9,3 329,3 0,0 0,0 

Комплексний протипаводковий захист у 
басейні р. Тиси у Закарпатській області 147,6 6,4 6,4 173,8 15,3 15,3 180,3 0,0 0,0 

Всього 498,3 39,0 35,5 562,7 71,7 65,6 641,9 15,8 12,5 
 

Як свідчать наведені дані, навіть за умов економного та ефективного використання видатків 
державного бюджету, затверджених бюджетною програмою, та подальшого їх касового виконання не 
було виконано планових робіт, визначених Програмою «Дніпро – 2021», а отже, не досягнуто 
запланованого нею результату. У цілому рівень забезпечення видатками бюджету планових показників 
становив у 2014 році – 7%, у 2015 році – 13% та у 2016 році – 2% (див. рис. 5.1). 

Наведені проблеми у фінансовому забезпеченні Програми «Дніпро – 2021»  призводять до 
неефективного використання бюджетних коштів, оскільки держава змушена виділяти набагато більші суми 
на покриття збитків. Наприклад, тільки збитки та вартість відновлювальних робіт за результатами двох 
паводків (15-18 травня 2014 року у Львівській області, 20-22 листопада 2015 року в Закарпатській області) 
перевищили асигнування державного бюджету зазначеного періоду на протипаводкові заходи у три рази. 
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Рис. 5.1 Динаміка рівня забезпечення видатками бюджету планових обсягів фінансування 
протипаводкових заходів за Програмою «Дніпро – 2021» 

 

Загалом протягом 2014–2016 років безпосередньо на виконання протипаводкових заходів 
державним бюджетом було передбачено 126,5 млн грн, або 7% обсягу, визначеного Програмою 
«Дніпро-2021» (1808,1 млн.грн.), що призвело до невиконання протипаводкових заходів Програми 
«Дніпро-2021» в планових обсягах, а отже, не досягнуто визначених нею результативних показників. 

У результаті неефективного розподілу затверджених бюджетних асигнувань протягом 2014 року 
з 92 запланованих об’єктів був завершений лише один, у 2015 році з 32-х запланованих об'єктів – також 
один. При цьому до плану заходів на 2015 рік із 92 незавершених об’єктів у 2014 році 
Держводагенством було включено тільки 23, що призвело до збільшення кількості недобудов та їх 
залишкової кошторисної вартості (з 203,8 млн грн станом на кінець 2014 року до 282,8 млн грн на 
кінець 2015 року). 

Починаючи з 2009 року взагалі призупинено фінансування на проведення капітальних ремонтів 
водогосподарських споруд, які виконують функції протипаводкового захисту. З 2015 року фактично 
призупинено будівництво та реконструкцію протизсувних і протиселевих споруд, удосконалення 
системи спостереження та прогнозування паводків, підготовчі роботи з будівництва акумулювальних 
протипаводкових ємностей у гірських і рівнинних частинах річок, польдерів і протипаводкових 
водосховищ. 

 

 
 

Рис. 5.2. Відсоток виконання планових обсягів фінансування Програми «Дніпро-2021» 
 

Наведені вище проблеми стосуються не лише державних цільових програм, а й цілком 
притаманні обласним програмам. Наприклад, у «Програмі розвитку водного господарства Рівненської 
області на період до 2021 року» обсяги фінансування робіт із протипаводкового захисту територій у 
рази відрізняються за періодами та питомими витратами у розрахунку на один кілометр (див. табл. 5.5). 
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протипаводкових заходів за Програмою Дніпро  2021

Загалом протягом 2014 2016 років безпосередньо на виконання протипаводкових заходів 
державним бюджетом було передбачено 126,5 млн грн, або 7% обсягу, визначеного Програмою 
«Дніпро-2021» (1808,1 млн.грн.), що призвело до невиконання протипаводкових заходів Програми 
«Дніпро-2021» в планових обсягах, а отже, не досягнуто визначених нею результативних показників.

У результаті неефективного розподілу затверджених бюджетних асигнувань протягом 2014 року 
з 92 запланованих об’єктів був завершений лише один, у 2015 році з 32-х запланованих об'єктів також 
один. При цьому до плану заходів на 2015 рік із 92 незавершених об’єктів у 2014 році 
Держводагенством було включено тільки 23, що призвело до збільшення кількості недобудов та їх 
залишкової кошторисної вартості (з 203,8 млн грн станом на кінець 2014 року до 282,8 млн грн на 
кінець 2015 року).

Починаючи з 2009 року взагалі призупинено фінансування на проведення капітальних ремонтів 
водогосподарських споруд, які виконують функції протипаводкового захисту. З 2015 року фактично 
призупинено будівництво та реконструкцію протизсувних і протиселевих споруд, удосконалення 
системи спостереження та прогнозування паводків, підготовчі роботи з будівництва акумулювальних 
протипаводкових ємностей у гірських і рівнинних частинах річок, польдерів і протипаводкових 
водосховищ.

Рис. 5.2. Відсоток виконання планових обсягів фінансування Програми Дніпро-2021

Наведені вище проблеми стосуються не лише державних цільових програм, а й цілком 
притаманні обласним програмам. Наприклад, у «Програмі розвитку водного господарства Рівненської 
області на період до 2021 року» обсяги фінансування робіт із протипаводкового захисту територій у 
рази відрізняються за періодами та питомими витратами у розрахунку на один кілометр (див. табл. 5.5).
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Таблиця 5.5 
Динаміка планових обсягів фінансування протипаводкових заходів у Рівненській області [32] 

Найменування показника 
Роки Всього за 

роками 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Протяжність розчищених та 
врегульованих русел річок і 
водойм, кілометрів 

1,04 0,00 2,00 1,90 9,17 1,70 3,47 1,40 6,10 26,78 

Розчищення та регулювання русел 
річок і водойм, відновлення і 
підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок і водойм, 
млн. гривень 

5,43 3,94 3,89 4,08 4,54 4,73 4,86 5,03 4,18 40,68 

Середні витрати, млн.грн./км 5,22  Х 1,95 2,15 0,50 2,78 1,40 3,59 0,69 1,52 
 

Наприклад, на 2017 рік було заплановано найбільші обсяги виконання робіт із розчищення та 
врегулювання русел річок і водойм – 9,17 кілометрів. На цей обсяг робіт планувалося 2,87 млн. грн. 
упродовж 2014-2017 років, що у розрахунку на 1 км. становить всього 313 тис.грн. Увесь обсяг робіт 
планувався на проект «Захист від шкідливої дії талих та зливових вод жителів села Ниви-Золочівські» 
(Демидійський район).  

Проблема фінансування протипаводкових заходів в області є такою ж, як і за загальнодержавною 
Програмою «Дніпро-2021». Напрям 3 обласної програми «Захист сільських населених пунктів і 
сільськогосподарських угідь області від шкідливої дії вод» за період 2014-2017 роки профінансовано 
лише на 2,38%. 

Таблиця 5.6 
Динаміка обсягів фінансування протипаводкових заходів у Рівненській області 

Показники 2014 2015 2016 2017 

Всього за 
2014-2017 

роки 

Планові обсяги фінансування всього за 
Програмою, млн.грн.: 69,13 72,82 76,65 84,87 373,71 

у тому числі: 
     державний бюджет 43,14 45,50 47,67 52,88 233,92 

обласний бюджет 3,33 3,50 3,73 4,31 18,12 

місцеві бюджети  6,66 6,99 7,46 8,76 36,39 

інші джерела 16,00 16,83 17,79 18,92 85,29 

Фактичні обсяги фінансування всього за 
Програмою, млн.грн.: 36,85 34,69 36,94 32,05 140,54 

у тому числі: 
     державний бюджет 36,51 34,29 35,70 30,87 137,36 

обласний бюджет 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

місцеві бюджети  0,35 0,38 0,76 1,18 2,66 

інші джерела 0,00 0,02 0,49 0,00 0,52 

Виконання плану фінансування Програми, % 53,3% 47,6% 48,2% 37,8% 37,6% 

у тому числі: 
     державний бюджет 84,6% 75,4% 74,9% 58,4% 58,7% 

обласний бюджет 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

місцеві бюджети  5,2% 5,4% 10,1% 13,4% 7,3% 

інші джерела 0,0% 0,1% 2,8% 0,0% 0,6% 

В т.ч. виконання плану фінансування 
Програми за Напрямом 3. "Захист сільських 
населених пунктів і сільськогосподарських 
угідь області від шкідливої дії вод", млн.грн. 

0,5954 0,0755 0 0 0,67 

у тому числі: 
     державний бюджет 0,5954 0,0755 0 0 0,67 

обласний бюджет 0 0 0 0 0,00 

Виконання плану фінансування напряму 3 
Програми, % 

8,9% 1,2% 0,0% 0,0% 2,38% 

у тому числі: 
     державний бюджет 8,9% 1,2% 0,0% 0,0% 2,46% 

обласний бюджет 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00% 
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Фактично можна стверджувати, що з 2015 року реалізація напряму 3 обласної програми повністю 
припинилася. До того ж за окремими джерелами фінансування взагалі кошти невиділялися (наприклад, 
із обласного бюджету було заплановано виділяти щорічно у розмірі 330-470 тис.грн.). 

З огляду на зазначене вирішення проблем дієвості та ефективності програмно-цільового 
управління є краєугольним каменем реформування України. Адже жодна стратегія, чи концепція не 
можуть втілюватися у життя без наявності ефективної моделі управління державними, регіональними, 
галузевими та місцевими програмами. 

5.2.3. Принципи функціонування механізмів управління соціально-економічними системами. 
Механізми програмно-цільового управління, що успішно застосовуються в інших країнах, не можна 
скопіювати та імплементувати у модель державного управління в Україні. Це випливає з базових 
властивостей відкритих соціальних систем та пов’язано з унікальним інституційним середовищем 
кожної країни (фундаментальні дослідження, що обґрунтовують наведену тезу, у сфері інституційної 
економіки належать Д. Норту [33]).  

У науковій літературі зустрічається багато різних підходів, що стосуються механізмів 
реформування різних галузей економіки України, які різняться між собою глибиною досліджень, 
методологіями та інструментами, за допомогою яких проводяться наукові пошуки, цілями та 
завданнями, що вирішуються, та рядом інших аспектів. Тому для формування стійких методологічних 
засад даного дослідження вважаємо необхідним означити ключові теоретичні положення, що 
стосуються сутності механізмів управління та процесів їх трансформації.  

Соціально-економічні системи усіх рівнів належать до організаційних, слабоструктурованих 
систем[34]. Такі системи характеризуються великою кількістю зв’язків (потоків) між елементами 
всередині та зовні системи та значними лагами запізнення зворотних зв’язків, ідентифікувати та 
управляти якими достатньо складно внаслідок їх неявної природи та взаємного впливу. Управління 
такими системами може здійснюватися шляхом впливу на системоутворюючі зв’язки, які визначають 
внутрішній стан систем, сприяють виникненню та розвитку систем і в сукупності утворюють механізм 
управління і механізм функціонування (господарювання) систем.  

Базуючись на тому, що наявні механізми управління цільовими програмами у водному 
господарстві є неефективними, та враховуючи природу соціально-економічних систем, перед 
дослідниками на сьогодні стоїть два завдання: 

1) розробити ефективні механізми програмно-цільового управління, що були б життєздатними на 
різних рівнях соціально-економічних систем та мали б високу стійкість, достатню, щоб протидіяти 
збуренням агресивного зовнішнього оточення та адаптуватися до потенційних змін у самій системі; 

2) розробити механізми трансформації наявної системи програмно-цільового управління та 
приведення її до заданих властивостей щодо продуктивності, економічності та стійкості. 

Ці завдання є взаємозалежними, оскільки перше завдання не можливо вирішити без вирішення 
другого. Проблема ускладнюється тим, що розроблення та створення механізмів трансформації 
наявних механізмів управління також змушені реалізовуватися за програмно-цільовим методом, 
ефективність якого на початку трансформації системи є низькою. 

Для вирішення цих складних завдань потрібно, насамперед, дати чітке означення сутності та 

характеристик механізмів управління та поняття «трансформації механізмів управління», оскільки в 
сучасній науковій літературі широко зустрічаються різні підходи, значна частина яких не придатна для 
застосування у контексті даного дослідження. 

Зазначимо, що під механізмом (від грецького мзчбнЮ mechané— машина) класично 
розглядається сукупність штучних рухомосполучених елементів, що здійснюють заданий рух [35] 
абопристрій (сукупність рухомих ланок або деталей), що передаєчи перетворює (відтворює) рух [36]. 
Ключовою властивістю механізму є те, що це штучно створена  система, яка виконує якусь функцію чи 
завдання. Тобто якість будь-якого механізму визначається його здатністю давати результат, задля якого 
він був створений, у продовж часу потрібного для суб’єкта (суб’єктів), що мав потребу (був 
замовником) у цьому механізмі. На думку Н. Нижника механізм управління є складовою частиною 
системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 
управлінського об’єкта [37]. Тоді як О. Радченко визначає механізм державного управління як 
системну сукупність інституцій, структур, послідовних дій, форм, станів і процесів в державі як 
продукт організованої людської діяльності, що має за мету реалізацію інтересів і потреб людей та 
вирішення нагальних суспільно-політичних проблем за рахунок державного впливу й регулювання 
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Фактично можна стверджувати, що з 2015 року реалізація напряму 3 обласної програми повністю 
припинилася. До того ж за окремими джерелами фінансування взагалі кошти невиділялися (наприклад, 
із обласного бюджету було заплановано виділяти щорічно у розмірі 330-470 тис.грн.).

З огляду на зазначене вирішення проблем дієвості та ефективності програмно-цільового 
управління є краєугольним каменем реформування України. Адже жодна стратегія, чи концепція не 
можуть втілюватися у життя без наявності ефективної моделі управління державними, регіональними, 
галузевими та місцевими програмами.

5.2.3. Принципи функціонування механізмів управління соціально-економічними системами. 
Механізми програмно-цільового управління, що успішно застосовуються в інших країнах, не можна 
скопіювати та імплементувати у модель державного управління в Україні. Це випливає з базових 
властивостей відкритих соціальних систем та пов’язано з унікальним інституційним середовищем 
кожної країни (фундаментальні дослідження, що обґрунтовують наведену тезу, у сфері інституційної 
економіки належать Д. Норту [33]). 

У науковій літературі зустрічається багато різних підходів, що стосуються механізмів 
реформування різних галузей економіки України, які різняться між собою глибиною досліджень, 
методологіями та інструментами, за допомогою яких проводяться наукові пошуки, цілями та 
завданнями, що вирішуються, та рядом інших аспектів. Тому для формування стійких методологічних 
засад даного дослідження вважаємо необхідним означити ключові теоретичні положення, що 
стосуються сутності механізмів управління та процесів їх трансформації. 

Соціально-економічні системи усіх рівнів належать до організаційних, слабоструктурованих 
систем[34]. Такі системи характеризуються великою кількістю зв’язків (потоків) між елементами 
всередині та зовні системи та значними лагами запізнення зворотних зв’язків, ідентифікувати та 
управляти якими достатньо складно внаслідок їх неявної природи та взаємного впливу. Управління 
такими системами може здійснюватися шляхом впливу на системоутворюючі зв’язки, які визначають 
внутрішній стан систем, сприяють виникненню та розвитку систем і в сукупності утворюють механізм 
управління і механізм функціонування (господарювання) систем. 

Базуючись на тому, що наявні механізми управління цільовими програмами у водному 
господарстві є неефективними, та враховуючи природу соціально-економічних систем, перед 
дослідниками на сьогодні стоїть два завдання:

1) розробити ефективні механізми програмно-цільового управління, що були б життєздатними на 
різних рівнях соціально-економічних систем та мали б високу стійкість, достатню, щоб протидіяти 
збуренням агресивного зовнішнього оточення та адаптуватися до потенційних змін у самій системі;

2) розробити механізми трансформації наявної системи програмно-цільового управління та 
приведення її до заданих властивостей щодо продуктивності, економічності та стійкості.

Ці завдання є взаємозалежними, оскільки перше завдання не можливо вирішити без вирішення 
другого. Проблема ускладнюється тим, що розроблення та створення механізмів трансформації 
наявних механізмів управління також змушені реалізовуватися за програмно-цільовим методом, 
ефективність якого на початку трансформації системи є низькою.

Для вирішення цих складних завдань потрібно, насамперед, дати чітке означення сутності та
характеристик механізмів управління та поняття «трансформації механізмів управління», оскільки в 
сучасній науковій літературі широко зустрічаються різні підходи, значна частина яких не придатна для 
застосування у контексті даного дослідження.

Зазначимо, що під механізмом (від грецького мзчбнЮ mechané машина) класично 
розглядається сукупність штучних рухомосполучених елементів, що здійснюють заданий рух [35] 
абопристрій (сукупність рухомих ланок або деталей), що передаєчи перетворює (відтворює) рух [36]. 
Ключовою властивістю механізму є те, що це штучно створена  система, яка виконує якусь функцію чи 
завдання. Тобто якість будь-якого механізму визначається його здатністю давати результат, задля якого 
він був створений, у продовж часу потрібного для суб’єкта (суб’єктів), що мав потребу (був 
замовником) у цьому механізмі. На думку Н. Нижника механізм управління є складовою частиною 
системи управління, що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності 
управлінського об’єкта [37]. Тоді як О. Радченко визначає механізм державного управління як 
системну сукупність інституцій, структур, послідовних дій, форм, станів і процесів в державі як 
продукт організованої людської діяльності, що має за мету реалізацію інтересів і потреб людей та 
вирішення нагальних суспільно-політичних проблем за рахунок державного впливу й регулювання 
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суспільної життєдіяльності на основі усталених суспільних цінностей, норм і правил; є формою 
реалізацію функцій держави та має в якості суб’єкта органи державного управління [38]. 

Потреба у будь-якому елементі та зв’язку  механізму управління визначається впливом кожного з 
них на якість чи обсяг виходу (продукту), що генерує система, або на надійність, довговічність та 
економічність самої системи. Тобто, якщо певний елемент чи зв’язок не містить хоча б однієї із 
наведених характеристик, то його потрібно видаляти із механізму управління.  

З іншого боку, будь-яке дослідження механізму управління матиме наукову цінність лише тоді, 
коли предметом дослідження є усі елементи та зв’язки, що впливають на означені властивості системи. 
Тобто поширені у практиці наукових досліджень концептуальні моделі та структури високого рівня 
мають низьку науково-практичну цінність, оскільки вони не дають змоги оцінити ні якість результатів, 
ні довговічність, ні надійність механізмів управління.  

Протягом останніх десятирічь наукові дослідження у сфері економіки й управління зосереджені 
на розробці й удосконаленні механізмів управління у різних сферах господарювання, про що свідчить 
чимало наукових статей і монографій, присвячених цій тематиці. Удосконалювати будь-який механізм 
можна лише тоді, коли відома його будова – структурні складові та зв’язки між ними. Але в 
тлумаченнях його змісту та складових, які наводяться в економічній літературі, є великі розбіжності та 
протиріччя. 

Наприклад, у “Тлумачному словнику з управління” механізм управління трактується як спосіб 
організації управління суспільним виробництвом, який є взаємопов’язаним комплексом форм, методів, 
засобів, принципів і важелів господарювання, які забезпечують ефективну реалізацію цілей, що стоять 
перед кожною організацією і найповніше задоволення суспільних, колективних і індивідуальних 
потреб працівників [39].Гуменюк В. Я. доводить неправомірність ототожнення „механізму” зі 
„способом” шляхом обґрунтування „базової моделі економічного механізму діяльності суб’єктів 
господарювання” [40]. Для надання поняттю „механізм управління” завершеного змісту розвинемо 
концептуальні його основи, визначені Гуменюком В. Я., з позиції теорії систем. Управління будь-якою 
системою здійснюється шляхом цілеспрямованого впливу на її елементи за допомогою застосування 
певної впорядкованої сукупності важелів, що становить відповідний механізм управління. 

Механізми управління складними соціально-економічними системами мають ієрархічні 
структури, невід’ємними елементами яких є зовнішня і внутрішня підсистеми механізмів управління. 
Ефективність взаємодії цих підсистем визначає в сукупності ефективність функціонування механізму 
управління в цілому. Зовнішня підсистема управління функціонує таким чином, що впливи на систему 
(рішення) генеруються поза межами системи та спрямовані на зміну поведінки елементів системи 
(набір мотивів та обмежень) чи на системоутворюючі зв’язки. Відповідно ефективність 
функціонування та надійність соціально-економічної системи є похідною від набору команд (рішень) 
зовнішнього контура управління системою. Пріоритет зовнішнього регулювання повинен надаватися у 
випадку низької ефектності внутрішніх процесів управління (самоорганізації) та для зміни ендогенних 
процесів управління. Фактично зовнішня підсистема повинна бути націлена на створення нової моделі 
прийняття рішень внутрішньою підсистемою. 

Внутрішні механізми управління є за своєю суттю механізмом самоорганізації системи, 
спрямованим на забезпечення її стійкості (надійності) та досягнення цілей. Цілі органічної соціально-

економічної системи є динамічною характеристикою, що відображає очікування більшості елементів 
системи. При цьому «більшість» також є категорією, що залежить від концентрації значимості 
(однорідності елементів системи). У системах з однаковим впливом усіх елементів один на одного 
рішення прийматимуться на основі простої більшості. У системах зі значною диференціацією 
елементів за ступенем впливу процеси прийняття рішень окремі елементи можуть мати більший вплив 
на функціонування системи. Ефективність таких систем з позиції їх довгострокової стійкості та 
забезпечення реалізації інтересів більшості визначатиметься наявністю і якістю (дієвістю) механізмів 
обмеження мотивів щодо прийняття рішень елементами керуючих підсистем на свою користь. Тобто, 
керуюча підсистема буде приймати рішення на користь усієї системи, якщо її функціонування 
залежатиме від ефективності системи в цілому. Якщо прийняті рішення шкодять системі, то це через 
механізми зворотнього зв’язку має «бумерангом» вертатися до суб’єктів прийняття рішень. 

Таким чином, чим складніша система (більша за кількістю елементів та зв’язків між ними), тим 
більший у неї потенціал стійкості та ефективності внутрішньої системи управління і тим важче нею 
управляти шляхом зовнішніх впливів. Щоб спрогнозувати поведінку системи, механізм впливу має 
бути надзвичайно складним і враховувати зміни усіх зв’язків та елементів, що залежать від рішень, що 
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приймаються самими елементами, а отже мають імовірнісну сутність. Тобто результат рішення буде 
більш прогнозованим, чим більше суб’єкт управління знає про стан, очікування та цілі елементів 
системи. Таким чином, складність на недетермінованість механізмів зовнішнього управління 
відкритою соціально-економічною системою із впорядкованою внутрішньою структурою обмежує 
сферу впливу екзогенних факторів до встановлення глобальних характеристик системи, від яких 
залежить її існування у довгостроковій перспективі. 

Механізми трансформації систем управління, у тому числі внутрішньої системи, полягають у 
зміні алгоритмів прийняття рішень. Очевидно, що внутрішня система управління не спроможна сама 
реорганізуватися за короткі терміни, оскільки вона сама ж і є цією системою. Якщо система 
функціонує неефективно з огляду інтересів усіх (більшості) її елементів, але інтереси значно різняться, 
що властиво для складних систем, то здатність внутрішньої системи для самореорганізації є 
низькою,оскільки при виграші одних елементів інші можуть програвати або зменшуватиметься їх 
вплив на прийняття рішень,що спонукатиме до блокування зміни механізму управління. Якщо у 
складній системі з неколінеарними цілями елементів існуватиме загроза, що суб’єкти прийняття рішень 
прийматимуть рішення на власну користь (тобто обмежень у таких механізмах не створено), то процес 
змін буде повільним навіть якщо це призводитиме до поганих результатів для усіх суб’єктів. При 
збільшенні  ступеня однорідності структури систем (збільшення кількості елементів з емерджентними 
цілями) процеси трансформації можуть прискорюватися. Тому система управління процесами 
трансформації систем управління може бути ініційована зовнішньою підсистемою, в тому числі  – 
керівними органами управління, та базуватися на інтересах стейкхолдерів. При проведенні 
трансформації механізмів управління потрібно враховувати також те, що такі процеси можуть 
призводиме до зміни структури системи та розподіл впливу її елементів на процеси прийняття рішень у 
довгостроковій перспективі та зміну їх мотиваційної (ендогенної) стійкості. 

Іншим не менш актуальним питанням, що потребує вирішення для побудови ефективного 
механізму управління, є визначення меж механізму управління. Йдеться про те, що можна вважати 
цілісним механізмом управління, застосування якого призводитиме до поведінки системи відповідно 
до сценаріїв, заданих суб’єктами управління (перехід одного стану системи в інший). Якщо 
застосування заданих впливів керуючою системою може призводити до багатоваріантного стану 
системи або система не змінюватиме структуру, результати діяльності чи інші системоутворюючі 
параметри, то можна стверджувати, що якість механізму управління є низькою. Логіку описаного 
підходу можна порівняти з механізмом управління технічною системою (наприклад, автомобілем). 
Автомобіль має внутрішню структуру, яка складається із елементів та взаємозв’язків між ними, що в 
сукупності приводять автомобіль в рух. Якість цієї підсистеми задається якістю самих елементів та 
зв’язків між ними. При високій якості зв’язків між елементами (швидкість, легкість, відповідність 
передавання сигналів) і за низької якості елементів (матеріали, з яких виготовлені елементи) механізм 
буде недовговічним, хоч і дієвим на короткому проміжку часу. У випадку, коли елементи цієї технічної 
системи якісні, але існують погані зв’язки між ними (тривалі зворотні зв’язки або їх відсутність) 
система хоч і буде довговічною, проте слабокерованою. Зовнішньою підсистемою механізму 
управліннятранспортним засобом є особи, чи інші механізми, які дають команди об’єкту та внутрішній 
підсистемі управління. При високій керованості (якості внутрішньої системи управління) вимоги до 
якості зовнішньої підсистеми можуть бути низькими. І  навпаки, якщо внутрішня система є 
слабокерованою, то якість зовнішньоїпідсистеми має бути вищою. До того ж якщо внутрішня 
підсисистема не здатна шляхом саморегулювання виправляти помилки, має низьку здатність до 
самовідтворення, то зовнішняпідсистема має також володіти здатністю виправляти помилки, лагодити 
не тільки елементи системи, а й механізм управління.  

Усі наведені властивостіописаної технічної системи властиві також складним соціально-

економічним системам.Наприклад, в країні, де функціонують механізми саморегулювання (країни з 
розвиненими демократичними інститутами), вплив зовнішніх керуючих систем обмежений. Навіть 
спроби різко змінити систему будуть приречені на невдачі, оскільки, маючи відповідний рівень 
впорядкованості та ентропії, внутрішня (ендогенна) підсистема буде опиратися змінам, які перечать 
цілям більшості її елементів.Якщо цілі елементів системи емерджентні з цілями системи, то процес 
трансформації системи зіштовхуватиметься з меншим опором. 

Відкрита система може мати достатню стійкість і надійність лише при застосуванні стосовно неї 
певних впливів, що спрямовуватимуться на врівноваження сили і якості вхідних параметрів, 
нейтралізацію або мінімізацію негативного впливу зовнішніх факторів і впорядкування процесів 
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приймаються самими елементами, а отже мають імовірнісну сутність. Тобто результат рішення буде 
більш прогнозованим, чим більше суб’єкт управління знає про стан, очікування та цілі елементів 
системи. Таким чином, складність на недетермінованість механізмів зовнішнього управління 
відкритою соціально-економічною системою із впорядкованою внутрішньою структурою обмежує 
сферу впливу екзогенних факторів до встановлення глобальних характеристик системи, від яких 
залежить її існування у довгостроковій перспективі.

Механізми трансформації систем управління, у тому числі внутрішньої системи, полягають у 
зміні алгоритмів прийняття рішень. Очевидно, що внутрішня система управління не спроможна сама 
реорганізуватися за короткі терміни, оскільки вона сама ж і є цією системою. Якщо система 
функціонує неефективно з огляду інтересів усіх (більшості) її елементів, але інтереси значно різняться, 
що властиво для складних систем, то здатність внутрішньої системи для самореорганізації є 
низькою,оскільки при виграші одних елементів інші можуть програвати або зменшуватиметься їх 
вплив на прийняття рішень,що спонукатиме до блокування зміни механізму управління. Якщо у 
складній системі з неколінеарними цілями елементів існуватиме загроза, що суб’єкти прийняття рішень 
прийматимуть рішення на власну користь (тобто обмежень у таких механізмах не створено), то процес 
змін буде повільним навіть якщо це призводитиме до поганих результатів для усіх суб’єктів. При 
збільшенні  ступеня однорідності структури систем (збільшення кількості елементів з емерджентними 
цілями) процеси трансформації можуть прискорюватися. Тому система управління процесами 
трансформації систем управління може бути ініційована зовнішньою підсистемою, в тому числі  
керівними органами управління, та базуватися на інтересах стейкхолдерів. При проведенні 
трансформації механізмів управління потрібно враховувати також те, що такі процеси можуть 
призводиме до зміни структури системи та розподіл впливу її елементів на процеси прийняття рішень у 
довгостроковій перспективі та зміну їх мотиваційної (ендогенної) стійкості.

Іншим не менш актуальним питанням, що потребує вирішення для побудови ефективного 
механізму управління, є визначення меж механізму управління. Йдеться про те, що можна вважати 
цілісним механізмом управління, застосування якого призводитиме до поведінки системи відповідно 
до сценаріїв, заданих суб’єктами управління (перехід одного стану системи в інший). Якщо 
застосування заданих впливів керуючою системою може призводити до багатоваріантного стану 
системи або система не змінюватиме структуру, результати діяльності чи інші системоутворюючі 
параметри, то можна стверджувати, що якість механізму управління є низькою. Логіку описаного 
підходу можна порівняти з механізмом управління технічною системою (наприклад, автомобілем). 
Автомобіль має внутрішню структуру, яка складається із елементів та взаємозв’язків між ними, що в 
сукупності приводять автомобіль в рух. Якість цієї підсистеми задається якістю самих елементів та 
зв’язків між ними. При високій якості зв’язків між елементами (швидкість, легкість, відповідність 
передавання сигналів) і за низької якості елементів (матеріали, з яких виготовлені елементи) механізм 
буде недовговічним, хоч і дієвим на короткому проміжку часу. У випадку, коли елементи цієї технічної 
системи якісні, але існують погані зв’язки між ними (тривалі зворотні зв’язки або їх відсутність) 
система хоч і буде довговічною, проте слабокерованою. Зовнішньою підсистемою механізму 
управліннятранспортним засобом є особи, чи інші механізми, які дають команди об’єкту та внутрішній 
підсистемі управління. При високій керованості (якості внутрішньої системи управління) вимоги до 
якості зовнішньої підсистеми можуть бути низькими. І  навпаки, якщо внутрішня система є 
слабокерованою, то якість зовнішньоїпідсистеми має бути вищою. До того ж якщо внутрішня 
підсисистема не здатна шляхом саморегулювання виправляти помилки, має низьку здатність до 
самовідтворення, то зовнішняпідсистема має також володіти здатністю виправляти помилки, лагодити 
не тільки елементи системи, а й механізм управління. 

Усі наведені властивостіописаної технічної системи властиві також складним соціально-

економічним системам.Наприклад, в країні, де функціонують механізми саморегулювання (країни з 
розвиненими демократичними інститутами), вплив зовнішніх керуючих систем обмежений. Навіть 
спроби різко змінити систему будуть приречені на невдачі, оскільки, маючи відповідний рівень 
впорядкованості та ентропії, внутрішня (ендогенна) підсистема буде опиратися змінам, які перечать 
цілям більшості її елементів.Якщо цілі елементів системи емерджентні з цілями системи, то процес 
трансформації системи зіштовхуватиметься з меншим опором.

Відкрита система може мати достатню стійкість і надійність лише при застосуванні стосовно неї 
певних впливів, що спрямовуватимуться на врівноваження сили і якості вхідних параметрів, 
нейтралізацію або мінімізацію негативного впливу зовнішніх факторів і впорядкування процесів 
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усередині системи (у так званому „чорному ящику”) для забезпечення отримання планових або 
прогнозованих результатів (вихідних параметрів). Стійкість системи досягається також зменшенням 
ентропії. А для органічних систем, якими як правило є “соціально-економічні”, має забезпечуватися 
динамічна стійкість, що допускає її коливання по відношенню до рівноважного стану. Такі коливання 
обумовлені дією зворотних зв'язків між елементами системи, що забезпечують повернення системи у 
вихідний стан. Керованість системи залежить від якості зворотного зв’язку.  

Такі впливи можуть реалізовуватись через певні важелі (засоби, інструменти), які відрізняються 
між собою за методами (способами) впливу на елементи системи. Впорядкована сукупність таких 
важелів (система важелів), що спроможна забезпечити стійкість функціонування системи або її 
цілеспрямовану трансформацію, є механізмом управління. Тобто механізм управління – це 

цілеспрямований вплив на елементи системи для отримання планового результату. Механізм 
господарювання – це внутрішня організація елементів системи, взаємодія яких утворює 
системоутворюючі зв’язки, через які система набуває меж і здатність отримувати певні результати – 
продуктивність взаємодії елементів системи, продукцію, послуги, соціальні результати, споживання 
ресурсів, внутрішню стійкість (виходи). Зміна системоутворюючих зв’язків або елементів призводить 
до зміни виходів і стійкості системи, тому необхідно виявляти такі зв’язки.  

5.2.4. Удосконалення програмно-цільового управління у сфері протипаводкового захисту 
територій.  У транзитивній економіці процеси управління проектами набувають певних 
організаційно-економічних особливостей, які виникають внаслідок трансформації відносин власності, 
непропорційності переходу до ринкових методів господарювання різних галузей економіки, низького 
рівня конкуренції і недосконалого регулювання діяльності у природоексплуатуючих галузях. У 
випадку охоплення процесами управління проектами великої кількості стейкхолдерів що належать що 
кількох галузей з різними соціально-економічними умовами, суспільним значенням і майновими 
відносинами, процеси кругообороту капіталу потребують застосування спеціальних механізмів 
узгодження інтересів учасників і їх мотивації для досягнення проектних цілей. Такі особливості 
характерні для водогосподарських проектів, які реалізуються в процесі взаємодії суб’єктів з різними 
цілями і формами власності. Вони полягають у такому: 

- місце реалізації проекту, як правило, виходить за територіальні межі окремого суб’єкта 
господарювання, що потребує застосування складної системи взаємодії між стейкхолдерами; 

- природоохоронні чи соціальні наслідки проекту можуть переважати економічні інтереси 
суспільства і окремих споживачів продукту проекту, що ускладнює оцінювання і порівняння 
альтернативних проектів; 

- розбіжність інтересів стейкхолдерів (у тому числі – природокористувачів), на території яких 
реалізується проект, що зумовлює необхідність організації їх партнерства та участі в проектах; 

- транзитивні майнові (земельні) відносини у сфері реалізації проектів, що ускладнює договірні 
відносини із замовниками. 

Наведені особливості потребують застосування адаптивних механізмів управління реалізацією 
державних цільових програм у сфері протипаводкового захисту територій. Такі механізми повинні 
передбачати ефективні моделі управління змінами. Недосконалість процедур ініціації змін, їх 
погодження та схвалення (відхилення) призводить до того, що задекларовані у програмах заходи 
(проекти) та обсяги фінансування вчасно не корегуються, а профінансовані проекти не дають змогу 
вирішити проблему, на яку націлена відповідна програма. Як наслідок цілі програм уже після перших 
років їх реалізації стають недосяжними і слугують радше орієнтирами, а не ключовими інструментами 
ефективного менеджменту.  

Серед ендогеннихфакторів, що призводять до низької ефективності системи програмно-цільовоо 
управління, є також недосконалість процесів ініціювання державних цільових програм. На сьогодні цей 
процес розпочинається розробкою проекту концепції державної цільової програми, що повинен 
містити [41]: 

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма; 
- аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності розв’язання її програмним 

методом; 
- мета програми; 
- визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу 

можливих варіантів; 
- шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми; 
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- очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності; 
- оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання 

програми. 
Як видно зі структури концепції державної цільової програми, кожен з її розділів потребує 

залучення широкого кола зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Баланс інтересів стейкхолдерів (а отже і 
потенційні ризики майбутньої програми) можна оцінити за критеріями вплив, участь і зацікавленість, 
що широко застосовуються у практиці проектного менеджменту [42].Якщо ж на цьому етапі балансу 
інтересів стейкхолдерів не створено, то марно очікувати на подальшу ефективну реалізацію програми. 
Потрібно зауважити, що Порядок розроблення і виконання державних цільових програм містить ряд 
передумов якісного процесу ініціювання програм, таких як громадське обговорення, експертиза та 
погодження з профільними органами центральної влади. Проте участь стейкхолдерів на подальших 
стадіях розроблення, реалізації та звітування про виконання державних цільових програм обмежена. 
Тому позиції стейкхолдерів за критеріями «вплив», «участь» та «інтерес» з часом змінюються, а отже 
закладений на етапі ініціювання механізм руйнується. Для того, щоб уже на етапі ініціювання 
програми розуміти дієвість закладеного в ній механізму, можна проводити оцінювання її економічної й 
інституційної стійкості [43].  

Загалом, розвиваючи логіку формування ефективної системи програмно-цільового управління, 
можна прийти до висновку про необхідність удосконалення усіх етапів життєвого циклу програм. 
Зокрема потребує удосконалення нормативно-правового забезпечення програмно-цільового управління 
у частині:  

- інтеграції програмного управління в єдину систему стратегічного планування;  
- удосконалення процесів ініціювання програм (визначення вимірюваних цілей, націлених на 

реалізацію стратегічних цілей розвитку країни; встановлення відповідальності за їх досягнення; 
ранжування важливості програм і проектів відповідно до їх вкладу у досягнення стратегічних цілей 
сталого розвитку країни);  

- удосконалення процесів планування програм, зокрема у частині ресурсного забезпечення;  
- удосконалення процесів виконання, моніторингу, контролю і завершення програм 

(реформування процедур прийняття результатів та звітності з орієнтацією на оцінювання внеску в 
цільові показники, забезпечення відкритості результатів моніторингу прогресу виконання програмних 
цілей та використання ресурсів; запровадження дієвих процесів управління змінами; удосконалення 
процедур звітування за результатами виконання програми в цілому, чи окремих її етапів).  

Ефективність програми протипаводкового захисту залежить не тільки від обсягів 
капіталовкладень, а й від розмірів потенційних збитків. Тобто реалізуючи заходи, спрямовані на 
зменшення цього показника (відселення людей з потенційно-небезпечних районів, будівництво 
захисних споруд, зменшення антропогенного навантаження на землю тощо) зменшується як і 
ймовірність збитків від паводка, так і потенційні наслідки (збитки). Зауважимо, що будівництво та 
ремонт гідротехнічних споруд є лише одним із елементів загального механізму управління 
протипаводковим захистом територій, ефективність якого до того ж є нелінійною. Це означає, що на 
територіях, що підтоплюються, де такі споруди були відсутні, а населення не проживає та не 
здійснюється господарська діяльність, будівництво дамб, проведення берегоукріплення, розчищення 
русла ріки не призводить до виникнення жодного ефекту, а то й взагалі може призвести до негативних 
екологічних наслідків. Це зумовлено соціально-економічною природою збитків, що породжує паводок. 
До екологічних наслідків паводки у більшості випадків не призводять, а радше є наслідком екологічної 
деградації територій, що виражається у вирубуванні лісів, нераціональному землекористуванні та 
інших процесах, що призводять до зміни природнього середовища.  

З огляду на зазначене механізми захисту від шкідливої дії вод повинні складатися не лише з 
протипаводкових програм, спрямованих на створення засобів інженерно-технічного захисту соціально-

економічної інфраструктури, а й містити програми стимулювання зменшення антропогенного 
навантаження на території, що знаходяться у зоні паводків; залучення суб’єктів (юридичних та 
фізичних осіб) до формування резервних фондів, необхідних для компенсації збитків; залучення 
фінансово-кредитного сектору до страхування ризиків, пов’язаних з паводками; відновлення 
гідроакумулюючої здатності земель, що знаходяться в зоні паводків та ін. Зважаючи на перелік 
завдань, що випливають із наведених програм, стає очевидним, що механізми управління захистом 
населення від шкідливої дії вод потребують реформування, оскільки Державне агентство водних 
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- очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності;
- оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання 

програми.
Як видно зі структури концепції державної цільової програми, кожен з її розділів потребує 

залучення широкого кола зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Баланс інтересів стейкхолдерів (а отже і 
потенційні ризики майбутньої програми) можна оцінити за критеріями вплив, участь і зацікавленість, 
що широко застосовуються у практиці проектного менеджменту [42].Якщо ж на цьому етапі балансу 
інтересів стейкхолдерів не створено, то марно очікувати на подальшу ефективну реалізацію програми. 
Потрібно зауважити, що Порядок розроблення і виконання державних цільових програм містить ряд 
передумов якісного процесу ініціювання програм, таких як громадське обговорення, експертиза та 
погодження з профільними органами центральної влади. Проте участь стейкхолдерів на подальших 
стадіях розроблення, реалізації та звітування про виконання державних цільових програм обмежена. 
Тому позиції стейкхолдерів за критеріями «вплив», «участь» та «інтерес» з часом змінюються, а отже 
закладений на етапі ініціювання механізм руйнується. Для того, щоб уже на етапі ініціювання 
програми розуміти дієвість закладеного в ній механізму, можна проводити оцінювання її економічної й 
інституційної стійкості [ 3]

Загалом, розвиваючи логіку формування ефективної системи програмно-цільового управління, 
можна прийти до висновку про необхідність удосконалення усіх етапів життєвого циклу програм. 
Зокрема потребує удосконалення нормативно-правового забезпечення програмно-цільового управління 
у частині: 

- інтеграції програмного управління в єдину систему стратегічного планування; 
- удосконалення процесів ініціювання програм (визначення вимірюваних цілей, націлених на 

реалізацію стратегічних цілей розвитку країни; встановлення відповідальності за їх досягнення; 
ранжування важливості програм і проектів відповідно до їх вкладу у досягнення стратегічних цілей 
сталого розвитку країни); 

- удосконалення процесів планування програм, зокрема у частині ресурсного забезпечення; 
- удосконалення процесів виконання, моніторингу, контролю і завершення програм 

(реформування процедур прийняття результатів та звітності з орієнтацією на оцінювання внеску в 
цільові показники, забезпечення відкритості результатів моніторингу прогресу виконання програмних 
цілей та використання ресурсів; запровадження дієвих процесів управління змінами; удосконалення 
процедур звітування за результатами виконання програми в цілому, чи окремих її етапів). 

Ефективність програми протипаводкового захисту залежить не тільки від обсягів 
капіталовкладень, а й від розмірів потенційних збитків. Тобто реалізуючи заходи, спрямовані на 
зменшення цього показника (відселення людей з потенційно-небезпечних районів, будівництво 
захисних споруд, зменшення антропогенного навантаження на землю тощо) зменшується як і 
ймовірність збитків від паводка, так і потенційні наслідки (збитки). Зауважимо, що будівництво та 
ремонт гідротехнічних споруд є лише одним із елементів загального механізму управління 
протипаводковим захистом територій, ефективність якого до того ж є нелінійною. Це означає, що на 
територіях, що підтоплюються, де такі споруди були відсутні, а населення не проживає та не 
здійснюється господарська діяльність, будівництво дамб, проведення берегоукріплення, розчищення 
русла ріки не призводить до виникнення жодного ефекту, а то й взагалі може призвести до негативних 
екологічних наслідків. Це зумовлено соціально-економічною природою збитків, що породжує паводок. 
До екологічних наслідків паводки у більшості випадків не призводять, а радше є наслідком екологічної 
деградації територій, що виражається у вирубуванні лісів, нераціональному землекористуванні та 
інших процесах, що призводять до зміни природнього середовища. 

З огляду на зазначене механізми захисту від шкідливої дії вод повинні складатися не лише з 
протипаводкових програм, спрямованих на створення засобів інженерно-технічного захисту соціально-

економічної інфраструктури, а й містити програми стимулювання зменшення антропогенного 
навантаження на території, що знаходяться у зоні паводків; залучення суб’єктів (юридичних та 
фізичних осіб) до формування резервних фондів, необхідних для компенсації збитків; залучення 
фінансово-кредитного сектору до страхування ризиків, пов’язаних з паводками; відновлення 
гідроакумулюючої здатності земель, що знаходяться в зоні паводків та ін. Зважаючи на перелік 
завдань, що випливають із наведених програм, стає очевидним, що механізми управління захистом 
населення від шкідливої дії вод потребують реформування, оскільки Державне агентство водних 
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ресурсів України та Мінприроди не наділені достатніми повноваженнями, щоб ефективно управляти 
такими складними (з позиції соціально-економічної взаємодії) системами.  

У контексті зазначеного цінним є досвід Німеччини. На відміну від України центральні органи 
влади Німеччини не беруть на себе усі функції щодо захисту територій від паводків. Згідно з 
німецьким федеральним законодавством держава не зобов’язана захищати громадян від небезпеки 
шляхом спорудження паводкозахисних споруд. Такі зобов’язання існують на місцевому рівні і 
відрізняються у різних федеральних землях. Більше того, такі зобов’язання існують паралельно із 
дотриманням принципу індивідуальної відповідальності кожного суб’єкта, що проживає або здійснює 
господарську, чи іншу діяльність у зоні імовірного повадку [44]. 

Потребують реформування також механізми компенсації збитків та страхування, які повинні 
стимулювати до здійснення індивідуальних захисних заходів. Поряд із розвитком системи страхування 
держава повинна обмежувати надання фінансової допомоги, оскільки загальний характер компенсацій 
призводить до нівелювання стимулів щодо індивідуального захисту та страхування. Тому участь у 
програмах компенсування збитків повинні брати лише ті суб’єкти, які з об’єктивних причин не могли 
скористатися страховим захистом та засобами індивідуального захисту свого майна. 

Вихідною інформацією для обґрунтування схеми протипаводкового захисту територій є 
визначення обсягу попереджених збитків та вартість споруд протипаводкового захисту. На нашу 
думку, показником вибору оптимальної схеми протипаводкового захисту чи конструкцій 
протипаводкових споруд буде мінімум приведених витрат на одиницю попереджених збитків. Тобто 
попереджені збитки від паводків – це втрати суспільства, яких вдалось уникнути, попередити в 
результаті цілеспрямованої діяльності людини, у тому числі шляхом влаштування протипаводкового 
захисту території. 

Вважаємо що, попереджені збитки формуються за рахунок: економічних збитків (прямих і 
непрямих); екологічних збитків (погіршення стану навколишнього природного середовища); 
соціальних збитків, пов’язаних з умовами проживання населення та станом його здоров’я. Такий підхід 
дозволяє не лише обґрунтовувати рішення щодо вибору оптимального проекту капіталовкладень, а й 
може лежати в основі подальшого процесу планування організаційно-економічного механізму 
реалізації природоохоронного проекту (Project Realization Institutional Mechanism).  

Оцінювання і моніторинг якості організаційно-економічного механізму реалізації проекту можна 
здійснювати, застосовуючи критерії, за допомогою яких оцінюється якість будь-якої відкритої 
органічної соціально-економічної системи. Виходячи з таких критеріїв, основними об’єктами 
оцінювання мають бути емержентність цілей учасників та їх надійність (мотиваційна й організаційна), 
а також відповідність ступеня надійності учасника його важливості для проекту[45].   

Підвищенню ефективності та реалізованості природоохоронних програм сприятиме також 
запровадження інструментів проектного менеджменту у сфері моніторингу, управління змістом, 
ризиками та змінами, які на сьогодні, як було наведено у проведеному аналізі, не мають системного 
характеру, що призводить до хронічного невиконання планових показників та цілей програм. Як 
наслідок, реалізація стратегічних напрямів протипаводкового захисту території на основі науково-

обґрунтованих рішень, спрямованих на попередження можливих техногенно-екологічних катастроф у 
майбутньому, створення безпечних умов проживання людини в екологічно небезпечних регіонах та 
відновлення природного середовища, вирішення питань формування і здійснення державної 
екологічної політики України на шляху її до сталого розвитку буде під загрозою. 

Зважаючи на те, що у середньостроковій перспективі можливості фінансування проектів 
протипаводкового захисту територій з державного бюджету України у десятки разів є меншими 
потреби (навіть, з огляду на потреби Програми «Дніпро-2021», для фінансування протипаводкових 
заходів якої лише на 2014-2016 роки було виділено 126,5 млн.грн., що становить 7,4% від потреби (1,7 
млрд.грн.), потрібно кардинально змінити підходи до фінансового забезпечення державних цільових 
програм. До того ж, потрібно зауважити, що фінансова децентралізація суттєво не вирішує проблеми, 
оскільки, як було продемонстровано на прикладі Рівненської області, з обласного і місцевих бюджетів 
кошти на протипаводкові заходи не виділяються. 

Достатньо перспективним залишається механізм державно-приватного партнерства, застосування 
якого потребує розроблення нових моделей організаційно-економічних відносин приватних інвесторів 
та відповідних державних інституцій. В українському законодавстві створені передумови 
започаткування державно-приватного партнерства у цій сфері. Зокрема рішенням Ради національної 
безпеки і оборони України від 06.05.2015 «Про Стратегію національної безпеки України», введеним у 
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дію Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015, передбачена необхідність розвитку 
державно-приватного партнерства у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них, 
що сприятиме залученню додаткових джерел фінансування протипаводкових заходів за рахунок 
приватного сектору з відповідним відшкодуванням понесених витрат з державного бюджету на 
плановій основі, виходячи з наявних його можливостей[46]. Проте, відкритими залишаються питання 
щодо економічних засад участі приватного капіталу у проектах протипаводкового захисту територій. 
Адже, на відміну від концесійної моделі будівництво захисних гідротехнічних споруд не призводить до 
генерування доходів, якими могли б скористатися приватні інвестори. 

Для забезпечення дієвості механізму управління протипаводковим захистом територій потрібно 
забезпечити одночасну дію трьох підсистем: 

1. Суспільні заходи – фінансуються за рахунок суспільних ресурсів (бюджети різних рівнів або 
цільові фонди),  в  залежності від розміру потенційної та реальної загрози для суспільства. До таких 
заходів можуть бути віднесені будівництво гідротехнічних споруд, які захищають від шкідливої дії вод 
населені пункти, державні установи, транспортну інфраструктуру, створення системи оповіщення 
тощо. 

2. Індивідуальні страхові заходи – фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, які 
проживають або ведуть економічну діяльність на території, що належить до зони ризику (ця підсистема 
спрямована на акумулювання коштів, що можуть бути використані для компенсації збитків у випадку 
настання страхового випадку, пов’язаного із паводками). 

3. Індивідуальні заходи – фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб чи їх об’єднань 
та можуть бути як у вигляді інженерно-технічних рішень, що забезпечують захист одного чи кількох 
господарств, так і у вигляді формування фінансових резервів. 

У межах однієї території, що належить до зони ризику одного водного об’єкта, можуть (а інколи і 
вимушені) функціонувати усі три підсистеми, дія кожної з яких має поширюватися на відповідний вид 
наслідків від паводку. Наприклад, індивідуальний страховий захист може dступати в дію лише при 
досягненні рівня паводків певноїграничної межі, що означатиме право потерпілих на виплату 
відповідних страхових виплат. В інших випадках захист здійснюватиметься за допомогою заходів 
індивідуального захисту. Якщо ж поряд зі шкодою приватному майну наноситься шкода об’єктам, що 
мають суспільне значення (залізничні шляхи, автомобільні дороги загальнодержавного, міжнародного 
чи місцевого значення, лінії електропередач, школи тощо), то в дію мають вступати механізми 
державної участі у попередженні та ліквідації наслідків паводків (суспільні заходи). 

Разом із індивідуальним страхуванням випадків завдання шкоди паводками, відповідальністю 
держави залишається надання фінансової допомоги людям, які не з власної вини опинилися в 
скрутному становищі в результаті стихійного лиха. Проте, така фінансова допомога не повинна носити 
характер загальної компенсації, оскільки це знівелює стимули до індивідуальних захисних заходів і 
індивідуального страхування. Тому ефективний механізм має збалансовувати взаємодію усіх трьох 
підсистем. 

Виходячи із зазначеного, державні цільові програми у сфері протипаводкового захисту територій 
не повинні обмежуватися лише заходами, спрямованими на створення, підтримання та відновлення 
інженерної інфраструктури та технічними рішеннями щодо регулювання процесів проходження 
паводків. Вони, окрім наведеного, повинні містити також заходи, спрямовані на стимулювання 
відселення мешканців з територій, що знаходяться у зонах ризику. Такими стимулами можуть бути 
кредити, прямі виплати чи компенсації мешканцям, що переселятимуться з небезпечних територій, у 
розмірах, граничними обсягами яких може бути очікувана вартість протипаводкових заходів.  

Ще одним механізмом стимулювання залучення приватного сектору у сферу протипаводкового 
захисту територій є застосування механізмів державно-приватного партнерства. Приватними 
партнерами можуть виступати дві групи суб’єктів: 

- юридичні особи, які ведуть господарську діяльність на території, що знаходиться у зоні ризику 
від паводків; 

- страхові компанії, у портфелі яких є продукти зі страхування наслідків від паводків. 
Участь юридичних осіб, що ведуть господарську діяльність у зоні імовірних паводків (наприклад, 

великі сільськогосподарські виробники, об’єднання організацій тощо), базується на майбутній вигоді 
від попереджених збитків від паводків, що утворюється внаслідок можливості введення в експлуатацію 
гідротехнічних чи інших споруд, геоінформаційних систем, систем оповіщення тощо. Попри те, що 
прямої ренти від експлуатації створених у результаті реалізації державних, регіональних чи місцевих 
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дію Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015, передбачена необхідність розвитку 
державно-приватного партнерства у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них, 
що сприятиме залученню додаткових джерел фінансування протипаводкових заходів за рахунок 
приватного сектору з відповідним відшкодуванням понесених витрат з державного бюджету на 
плановій основі, виходячи з наявних його можливостей[46]. Проте, відкритими залишаються питання 
щодо економічних засад участі приватного капіталу у проектах протипаводкового захисту територій. 
Адже, на відміну від концесійної моделі будівництво захисних гідротехнічних споруд не призводить до 
генерування доходів, якими могли б скористатися приватні інвестори.

Для забезпечення дієвості механізму управління протипаводковим захистом територій потрібно 
забезпечити одночасну дію трьох підсистем:

 Суспільні заходи фінансуються за рахунок суспільних ресурсів (бюджети різних рівнів або 
цільові фонди),  в  залежності від розміру потенційної та реальної загрози для суспільства. До таких 
заходів можуть бути віднесені будівництво гідротехнічних споруд, які захищають від шкідливої дії вод 
населені пункти, державні установи, транспортну інфраструктуру, створення системи оповіщення 
тощо.

 Індивідуальні страхові заходи фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, які 
проживають або ведуть економічну діяльність на території, що належить до зони ризику (ця підсистема 
спрямована на акумулювання коштів, що можуть бути використані для компенсації збитків у випадку 
настання страхового випадку, пов’язаного із паводками).

 Індивідуальні заходи фінансуються за рахунок фізичних або юридичних осіб чи їх об’єднань 
та можуть бути як у вигляді інженерно-технічних рішень, що забезпечують захист одного чи кількох 
господарств, так і у вигляді формування фінансових резервів.

У межах однієї території, що належить до зони ризику одного водного об’єкта, можуть (а інколи і 
вимушені) функціонувати усі три підсистеми, дія кожної з яких має поширюватися на відповідний вид 
наслідків від паводку. Наприклад, індивідуальний страховий захист може dступати в дію лише при 
досягненні рівня паводків певноїграничної межі, що означатиме право потерпілих на виплату 
відповідних страхових виплат. В інших випадках захист здійснюватиметься за допомогою заходів 
індивідуального захисту. Якщо ж поряд зі шкодою приватному майну наноситься шкода об’єктам, що 
мають суспільне значення (залізничні шляхи, автомобільні дороги загальнодержавного, міжнародного 
чи місцевого значення, лінії електропередач, школи тощо), то в дію мають вступати механізми 
державної участі у попередженні та ліквідації наслідків паводків (суспільні заходи).

Разом із індивідуальним страхуванням випадків завдання шкоди паводками, відповідальністю 
держави залишається надання фінансової допомоги людям, які не з власної вини опинилися в 
скрутному становищі в результаті стихійного лиха. Проте, така фінансова допомога не повинна носити 
характер загальної компенсації, оскільки це знівелює стимули до індивідуальних захисних заходів і 
індивідуального страхування. Тому ефективний механізм має збалансовувати взаємодію усіх трьох 
підсистем.

Виходячи із зазначеного, державні цільові програми у сфері протипаводкового захисту територій 
не повинні обмежуватися лише заходами, спрямованими на створення, підтримання та відновлення 
інженерної інфраструктури та технічними рішеннями щодо регулювання процесів проходження 
паводків. Вони, окрім наведеного, повинні містити також заходи, спрямовані на стимулювання 
відселення мешканців з територій, що знаходяться у зонах ризику. Такими стимулами можуть бути 
кредити, прямі виплати чи компенсації мешканцям, що переселятимуться з небезпечних територій, у 
розмірах, граничними обсягами яких може бути очікувана вартість протипаводкових заходів. 

Ще одним механізмом стимулювання залучення приватного сектору у сферу протипаводкового 
захисту територій є застосування механізмів державно-приватного партнерства. Приватними 
партнерами можуть виступати дві групи суб’єктів:

- юридичні особи, які ведуть господарську діяльність на території, що знаходиться у зоні ризику 
від паводків;

- страхові компанії, у портфелі яких є продукти зі страхування наслідків від паводків.
Участь юридичних осіб, що ведуть господарську діяльність у зоні імовірних паводків (наприклад, 

великі сільськогосподарські виробники, об’єднання організацій тощо), базується на майбутній вигоді 
від попереджених збитків від паводків, що утворюється внаслідок можливості введення в експлуатацію 
гідротехнічних чи інших споруд, геоінформаційних систем, систем оповіщення тощо. Попри те, що 
прямої ренти від експлуатації створених у результаті реалізації державних, регіональних чи місцевих 
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програм не утворюватиметься, майбутні вигоди від попереджених збитків можуть бути вагомим 
фактором, що стимулюватиме до участі їх в укладанні угод державно-приватного партнерства. 

Страхові компанії, використовуючи механізми державно-приватного партнерства для участі у 
реалізації державних, регіональних чи місцевих протипаводкових програм, матимуть можливості 
зменшити у перспективі страхові виплати, оскільки реалізовані проекти програм призводитимуть до 
зменшення наслідків паводків, імовірностей нанесення шкоди населенню чи суб’єктам 
господарювання. 

Ще одним наслідком використання механізму державно-приватного партнерства є підвищення 
якості проектів, що реалізовуватимуться у рамках програм різних рівнів, оскільки приватні і державні 
партнери забезпечуватимуть взаємний контроль за процесом та результатами проектів. 

Наведені підходи дають змогу сформувати стійку основу для побудови життєздатних механізмів 
програмно-цільового управління у сфері протипаводкового захисту територій шляхом диверсифікації 
джерел фінансування програм та інтегрування інтересів ключових груп стейкхолдерів у єдину систему 
організаційно-економічної взаємодії. 

Таким чином, механізми управління програмами захисту від шкідливої дії вод потребують 
системного реформування у напрямку створення інтегрованої моделі, що міститиме інженерно-

технічні, організаційно-технічні, соціально-економічні, фінансово-кредитні та еколого-економічні 
складові, що в свою чергу потребує відповідної трансформації інституційного забезпечення цих 
процесів. 

5.3. Теоретико-методологічні основи еколого-економічного оцінювання 
інвестицій у водогосподарські проекти 

Проекти у сферах водного господарство та меліорації земель на сучасному етапі розвитку нашої 
країни належать до таких, куди інвестиції здійснюються вкрай рідко і в недостатній кількості. 
Практично всі проблеми в галузі пов'язані, перш за все, з недостатністю фінансування, що, в свою 
чергу, зумовлене відсутністю зацікавленості як з боку держави, так і з боку потенційних приватних 
інвесторів. Вирішення даної проблеми можливе тільки шляхом перебудови системи економічних 
відносин у галузі, впровадження ефективних ринкових методів управління водогосподарськими та 
меліоративними проектами і, в першу чергу, зміни загальної методології та методики їх оцінювання та 
прийняття рішень на еколого-економічних засадах.  

Проблема ускладнюється ще й тим, що меліорація земель - це галузь, яка активно використовує 
природні ресурси та впливає на екологічний стан території. Загострення екологічних проблем в останнє 
десятиріччя потребує узгодження економічних і екологічних цілей виробництва, тобто вибору такого 
співвідношення, при якому досягається найбільший сукупний економіко-екологічний ефект. 
Поєднання економічних пріоритетів з екологічною переорієнтацією соціально-економічного розвитку є 
на сьогодні найбільш гострим питанням, що потребує методологічного і методичного забезпечення, 
оскільки технічний прогрес повинен бути спрямований на впровадження екологічно прийнятних 
технологій.   

Таким чином, будь-який вплив на природне середовище повинен містити еколого-економічну 
оцінку такого впливу. Проте до деякого часу при виборі раціональних варіантів господарювання 
враховувались лише матеріальні ресурси, в результаті чого обирали, як правило, не завжди екологічно 
вигідні варіанти, які обертались згодом значними втратами, адже в межах довгострокової 
господарської діяльності діє правило “екологічне є економічним”. 

Проблемі комплексного оцінювання еколого-економічної ефективності меліоративних заходів як 
необхідної складової управління водогосподарсько-меліоративними проектами з урахуванням 
специфічних особливостей їх реалізації на сучасному етапі все ще не приділяється належна увага. Хоча 
саме обгрунтованість економічної доцільності та екологічної надійності таких проектів є необхідною 
умовою та стимулом для їх фінансування як за рахунок державних, так і приватних інвестицій в умовах 
обмеженості коштів. Такий підхід потребує удосконалення самого процесу проектування, невідкладної 
переоцінки й перегляду традиційного підходу і самих методологічних основ еколого-економічної 
оцінки доцільності водогосподарсько-меліоративних заходів з урахуванням галузевих особливостей.  
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Процес ефективної еколого-економічної оцінки інвестицій в будь-який об'єкт, в тому числі 
меліоративний, тісно пов'язаний з проблемою вибору критеріїв, за допомогою яких здійснюється 
порівняння альтернативних варіантів проекту, пошук серед них оптимального, оцінка еколого-

економічної ефективності інвестицій в водогосподарсько-меліоративні заходи та прийняття рішення 
про реалізацію проекту. Це надзвичайно важливе та досить складне питання, яке потребує детального 
дослідження та аналізу. Адже обґрунтування критеріїв оцінки та показників ефективності необхідно 
проводити на початковому етапі проектування будь-якого об'єкта, тобто в процесі встановлення мети 
його створення. 

Розуміння суті ефективності лише як співвідношення результатів і затрат є досить вузьким і 
обмежує коло можливих застосовуваних критеріїв та показників. Тому все більшого поширення 
набуває трактування економічної ефективності інвестицій як категорії, що відображає відповідність 
затрат і результатів за проектом цілям та інтересам його учасників у вартісній формі і виражається 
ступенем досягнення мети функціонування об'єкту з урахуванням витрат ресурсів і часу [1, 2]. 

Слід зазначити, що в ринковій економіці критерієм ефективності при виборі варіантів інвестицій 
повинен служити економічний інтерес учасників процесу інвестування, який, на думку багатьох 
дослідників, виступає у вигляді максимуму доходу за весь термін реалізації проекту, що може 
виражатись в абсолютному вимірі як сума отриманих засобів, або у відносному вимірі, як норма 
доходу (прибутку) на вкладений капітал.  

При цьому слід відзначити, що економіко-екологічна оцінка ефективності меліоративних 
заходів – це визначення їх кінцевої ефективності з урахуванням економічних оцінок позитивних і 
негативних екологічних наслідків, що зумовлені меліорацією та її впливом на природне середовище. А 
основний екологічний критерій, відповідно до якого повинні обиратися показники – забезпечення 
екологічної рівноваги, високої якості природного середовища, збереження та примноження його 
відтворювальних функцій.  

Таким чином, вибір показників та критеріїв еколого-економічної ефективності на кожній стадії 
оцінки та методів їх розрахунку, на нашу думку, повинен бути здійснений з урахуванням наступних 
основних умов: 

1) Мета реалізації проекту. Загальновідомо, що мета визначає засоби. Тому обрані критерії та 
показники еколого-економічної ефективності водогосподарських проектів повинні, в першу чергу, 
відповідати обраній меті його функціонування і, зазвичай, цілям й інтересам його учасників.  

2) Стадія здійснення оцінки. Відповідно до сучасних принципів проектного та інвестиційного 
аналізу вибір найкращого варіанту проектного рішення здійснюється поетапно. Саме тому оцінка 
також здійснюється в декілька етапів і вибір критерію оптимальності й ефективності залежить від цілей 
розрахунків на відповідній стадії оцінки. 

3) Масштаб оцінки проекту. Проект може оцінюватись на загальнодержавному, галузевому, 
регіональному рівні або з точки зору конкретного сільгоспвиробника, господарства, інвестора або 
кредитора. Відповідно методи розрахунку економічних показників будуть відрізнятись. 

4) Наявна інформаційна база, доступність і ступінь деталізації необхідних даних для еколого-

економічних розрахунків, існування певних умов та обмежень. 
5) Особливості розрахунку екологічних й економічних показників у водогосподарсько-

меліоративній галузі. 
Вибір надійних показників та критеріїв для підсумкової оцінки ефективності інвестицій з метою 

обґрунтування оптимального варіанту для реалізації – надзвичайно важливий етап у системі розробки 
водогосподарсько-меліоративного проекту. Адже саме після проведення остаточного інвестиційного 
аналізу приймається рішення щодо реалізації проекту. 

З урахуванням досліджень провідних авторів у сфері аналізу ефективності інвестицій, в тому 
числі в природогосподарських галузях [47-50 та ін.], та з огляду на особливості галузі, що вивчається, 
методика інвестиційної оцінки водогосподарсько-меліоративних проектів повинна базуватись на 
наступних принципах: 

1. Необхідність використання показників, які безпосередньо пов'язані з основними цілями та 
завданнями проекту.  

2. Доцільність орієнтації на комплекс показників, що характеризують різні аспекти проекту. 
3. Система обраних показників повинна відповідати особливостям функціонування економіки 

країни, окремої галузі та інтересам основних учасників інвестиційного процесу. 
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Процес ефективної еколого-економічної оцінки інвестицій в будь-який об'єкт, в тому числі 
меліоративний, тісно пов'язаний з проблемою вибору критеріїв, за допомогою яких здійснюється 
порівняння альтернативних варіантів проекту, пошук серед них оптимального, оцінка еколого-

економічної ефективності інвестицій в водогосподарсько-меліоративні заходи та прийняття рішення 
про реалізацію проекту. Це надзвичайно важливе та досить складне питання, яке потребує детального 
дослідження та аналізу. Адже обґрунтування критеріїв оцінки та показників ефективності необхідно 
проводити на початковому етапі проектування будь-якого об'єкта, тобто в процесі встановлення мети 
його створення.

Розуміння суті ефективності лише як співвідношення результатів і затрат є досить вузьким і 
обмежує коло можливих застосовуваних критеріїв та показників. Тому все більшого поширення 
набуває трактування економічної ефективності інвестицій як категорії, що відображає відповідність 
затрат і результатів за проектом цілям та інтересам його учасників у вартісній формі і виражається 
ступенем досягнення мети функціонування об'єкту з урахуванням витрат ресурсів і часу [1, 2].

Слід зазначити, що в ринковій економіці критерієм ефективності при виборі варіантів інвестицій 
повинен служити економічний інтерес учасників процесу інвестування, який, на думку багатьох 
дослідників, виступає у вигляді максимуму доходу за весь термін реалізації проекту, що може 
виражатись в абсолютному вимірі як сума отриманих засобів, або у відносному вимірі, як норма 
доходу (прибутку) на вкладений капітал. 

При цьому слід відзначити, що економіко-екологічна оцінка ефективності меліоративних 
заходів це визначення їх кінцевої ефективності з урахуванням економічних оцінок позитивних і 
негативних екологічних наслідків, що зумовлені меліорацією та її впливом на природне середовище. А 
основний екологічний критерій, відповідно до якого повинні обиратися показники забезпечення 
екологічної рівноваги, високої якості природного середовища, збереження та примноження його 
відтворювальних функцій. 

Таким чином, вибір показників та критеріїв еколого-економічної ефективності на кожній стадії 
оцінки та методів їх розрахунку, на нашу думку, повинен бути здійснений з урахуванням наступних 
основних умов:

1) Мета реалізації проекту. Загальновідомо, що мета визначає засоби. Тому обрані критерії та 
показники еколого-економічної ефективності водогосподарських проектів повинні, в першу чергу, 
відповідати обраній меті його функціонування і, зазвичай, цілям й інтересам його учасників. 

2) Стадія здійснення оцінки. Відповідно до сучасних принципів проектного та інвестиційного 
аналізу вибір найкращого варіанту проектного рішення здійснюється поетапно. Саме тому оцінка 
також здійснюється в декілька етапів і вибір критерію оптимальності й ефективності залежить від цілей 
розрахунків на відповідній стадії оцінки.

3) Масштаб оцінки проекту. Проект може оцінюватись на загальнодержавному, галузевому, 
регіональному рівні або з точки зору конкретного сільгоспвиробника, господарства, інвестора або 
кредитора. Відповідно методи розрахунку економічних показників будуть відрізнятись.

4) Наявна інформаційна база, доступність і ступінь деталізації необхідних даних для еколого-

економічних розрахунків, існування певних умов та обмежень.
5) Особливості розрахунку екологічних й економічних показників у водогосподарсько-

меліоративній галузі.
Вибір надійних показників та критеріїв для підсумкової оцінки ефективності інвестицій з метою 

обґрунтування оптимального варіанту для реалізації надзвичайно важливий етап у системі розробки 
водогосподарсько-меліоративного проекту. Адже саме після проведення остаточного інвестиційного 
аналізу приймається рішення щодо реалізації проекту.

З урахуванням досліджень провідних авторів у сфері аналізу ефективності інвестицій, в тому 
числі в природогосподарських галузях [ -50 та ін.], та з огляду на особливості галузі, що вивчається, 
методика інвестиційної оцінки водогосподарсько-меліоративних проектів повинна базуватись на 
наступних принципах:

 Необхідність використання показників, які безпосередньо пов'язані з основними цілями та 
завданнями проекту. 

 Доцільність орієнтації на комплекс показників, що характеризують різні аспекти проекту.
 Система обраних показників повинна відповідати особливостям функціонування економіки 

країни, окремої галузі та інтересам основних учасників інвестиційного процесу.
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4. Для проектів державного значення – орієнтація не стільки на економічну, скільки на екологічну 
і соціальну ефективність меліоративного проекту. Якщо проект важливий для народного господарства, 
можна ігнорувати принцип додатності і максимуму ефекту.  

5. Для комерційних проектів – отримання доходу не нижче бажаного рівня, який,  крім того, 
компенсує ризик невизначеності кінцевого результату. 

6. Повна окупність вкладених засобів за рахунок доходів від реалізації проекту в межах терміну, 
прийнятного для інвестора. 

7. Залучення, за необхідності, якісних показників та експертних оцінок, які дозволяють врахувати 
ефекти, що не піддаються вартісному виміру (соціальний, екологічний). 

У відповідності з такими принципами може бути здійснений вибір критеріїв для обгрунтування 
еколого-економічної доцільності інвестування в водогосподарські проекти та порівняльної оцінки його 
альтернативних варіантів. 

Всі перелічені особливості, проблеми та недоліки зумовлені, насамперед, практичною 
відсутністю методологічної й технологічної бази виконання оцінки і прогнозів на довоготерміновій 
основі, дієвого та обгрунтуваного механізму прогнозування ефекту від здійснення меліоративного 
проекту  на протязі його життєвого циклу. На сьогоднішній день в галузі вже створена технологічна 
база довгострокового прогнозу основних техніко-економічних показників різних конструкцій 
меліоративних систем у залежності від кліматичних та метеорологічних особливостей їх 
функціонування [51]. Відповідно це дає можливість для переходу на сучасні та прогресивні методи 
еколого-економічного оцінювання меліоративних проектів, що підвищить їх конкурентоспроможність 
та ефективність. 

На підставі вивчення й узагальнення значної кількості наявних літературних джерел і наукових 
праць з питань економіки природокористування, економічної екології, проектування й економічного 
обгрунтування інвестицій [47-50, 52-54 та ін.] та враховуючи особливості вітчизняного ринкового 
середовища, а також специфіку обраної галузі, нами було виділено ряд принципових положень, яких 
слід дотримуватись при розробці й оцінці еколого-економічної доцільності інвестицій  у 
водогосподарсько- меліоративні проекти: 

- актуальність та значимість – відповідність проекту загальнодержавним, регіональним або 
галузевим цілям та інтересам; 

- вибір оптимальних проектних рішень на багатоваріантній основі; 
- ефективний розподіл життєвого циклу меліоративного проекту, з точки зору його еколого-

економічної оцінки, на відповідні фази та етапи;  
- застосування різних методологічних і методичних підходів для визначення еколого-економічної 

ефективності проектних рішень на різних етапах їх оцінювання;  
- відповідність методології проведення екологічних й економічних розрахунків сучасним умовам 

господарювання; 
- орієнтація на економічну вигідність проекту та максимізацію ефекту від його реалізації за 

прийнятних екологічних умов; 
- відповідність критеріїв еколого-економічної ефективності меліоративних проектів поставленим 

цілям та інтересам учасників проекту;  
- урахування основних факторів ризику, що впливають на еколого-економічну ефективність 

конкретного інвестиційного проекту; 
- вивчення проекту в динаміці на протязі його життєвого циклу та обов'язкове врахування 

тимчасової  цінності грошей при інвестиційному аналізі; 
- розгляд проекту відокремлено від іншої виробничої діяльності господарства та облік тільки 

безпосередніх результатів і затрат конкретного меліоративного проекту; 
- всебічний облік екологічних та економічних інтересів окремих учасників інвестиційного 

процессу; 
- урахування вартості природних (земельних, водних) ресурсів в економічних розрахунках.  

Запропоновані нами теоретико-методологічні підходи та практичні рекомендації щодо 
удосконалення механізму еколого-економічного оцінювання інвестицій у водогосподарські проекти 
викладено в [55, 56]. В загальному вигляді пропонується дворівнева система оцінювання 
альтернативних варіантів проектних рішень – попередня спрощена та остаточна інвестиційна оцінка з 
використанням різних критеріїв та методології на цих рівнях для підвищення рівня обґрунтованості 
прийнятих рішень.  
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Зокрема, попередню еколого-економічну оцінку альтернативних варіантів меліоративного 
проекту, як вже було відзначено раніше, доцільно здійснювати на стадії ескізного проектування в 
умовах відсутності точної інформації про основні технічні і технологічні показники та параметри 
проекту. Головним завданням такої оцінки на даному етапі попереднього вибору є не стільки 
детальний розрахунок доходів і витрат кожного з альтернативних варіантів проекту, скільки 
приведення їх до співставного вигляду за обраними критеріями ефективності з метою порівняння, що 
дозволяє підготувати основу для ухвалення остаточного рішення у подальшому [55]. 

За висновками деяких дослідників, щоб уникнути втрат часу та грошей, попередні розрахунки можна 
виконувати менш складним способом, тобто починати з економічної оцінки за допомогою простого показника. 
Виходячи з цього, вважаємо за доцільне використання на даному етапі простих та загальноприйнятих методів 
оцінки ефективності проектів, які є достатньо ефективними для їхнього застосування у випадку, коли 
необхідно прийняти попереднє рішення в умовах обмеженості необхідної інформації, зокрема, критерію 
мінімуму приведених витрат, зкоригованого з урахуванням рівня ризику [55]. 

Простота розрахунку та наочність економічного змісту даного показника роблять його винятково 
привабливим і зручним для порівняльної оцінки альтернативних варіантів меліоративного проекту та 
його розрахунку за укрупненими, нормативними і прогнозними показниками. Критерій мінімуму 
приведених витрат, виходячи зі специфіки його розрахунку, дозволяє привести всі альтернативні 
варіанти проекту до співставного вигляду за всіма ознаками крім тієї, за якою порівнюються проекти. 
При цьому забезпечується уніфікований підхід, що дозволяє здійснити об'єктивне порівняння різних 
варіантів проекту. 

В даній роботі хотілось би детальніше зупинитись на на проблемі визначення та обліку одного з 
видів ризику, який є специфічним для водогосподарсько-меліоративних проектів – екологічному.  

Вибір та обгрунтування доцільності реалізації будь-яких інвестиційних проектів завжди пов'язані 
з аналізом подій, які можуть відбутися в майбутньому. Це зумовлює невизначеність результату 
реалізації проекту, тому існує необхідність враховувати в інвестиційних розрахунках певний ризик у 
зв'язку з невизначеністю та мінливістю економічного, екологічного, політичного, соціального 
середовища, а також різними умовами функціонування конкретного об’єкту інвестування [54, 55].  

У зв'язку з цим на сучасному етапі надзвичайно популярною стала концепція екологічного 
ризику, який розглядається як ймовірність несприятливих для навколишнього середовища наслідків 
будь-яких антропогенних змін природних об'єктів і факторів або такий стан соціально-виробничої 
системи та релевантної навколишнього природного середовища, при якому існує висока ймовірність 
виникнення негативних факторів, дія яких може суттєво погіршити або погіршує екологічну ситуацію і 
сприяє виникненню небезпеки для здоров'я людей. Екологічний ризик є різновидом більш широкої 
категорії ризику.  

Потенційний екологічний ризик - це явище небезпеки потенційного порушення взаємодії живих 
організмів з навколишнім середовищем унаслідок впливу природних та антропогенних чинників. 
Висока частота реалізації потенційного екологічного ризику створює реальний ризик. Ним є 
ймовірність несприятливих для живих організмів наслідків будь-яких природних та антропогенних (у 
т. ч. техногенних) змін природних об'єктів і чинників.  

Екологічний ризик поділяють на природний та антропогенний Якщо природний екологічний 
ризик залежить від природного стану екосистем, то антропогенний утворюється самою людиною і 
визначається можливими порушеннями тенденцій розвитку природно - антропогенних і антропогенних 
природних систем. Ці порушення можуть викликати несприятливі умови для існування населення або 
навіть призвести до екологічних катастроф. Дві складові ризику (природна і антропогенна) важливі для 
суспільства, особливо, коли їхні прояви і наслідки співпадають або провокують одна одну [57]. 

Численні аспекти екологічного ризику досліджувалися в спеціальній літературі, проте, на нашу 
думку, питання оцінки екологічних наслідків проектів у сферах природокористування та їх урахування 
при економічному оцінювання проектних рішень все ще недостатньо досліджені. Адже саме 
можливість передбачення ступеня екологічного ризику проекту на стадії його розробки в більшості 
випадків дозволить потенційному екологічному ризику не перетворитись в реальний.   

Повернемось до водогосподарсько-меліоративної галузі. Осушення і зволоження з часом 
призводять до змін в природних процесах, оскільки змінюють напрям і інтенсивність грунтоутворення, 
впливають на розподіл водних ресурсів. Таким чином вся екосистема і прилеглі до неї території 
набувають нових властивостей. Позитивний вплив перетворень природних умов і як результат - 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур, супроводжується і низкою негативних явищ.  
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Зокрема, попередню еколого-економічну оцінку альтернативних варіантів меліоративного 
проекту, як вже було відзначено раніше, доцільно здійснювати на стадії ескізного проектування в 
умовах відсутності точної інформації про основні технічні і технологічні показники та параметри 
проекту. Головним завданням такої оцінки на даному етапі попереднього вибору є не стільки 
детальний розрахунок доходів і витрат кожного з альтернативних варіантів проекту, скільки 
приведення їх до співставного вигляду за обраними критеріями ефективності з метою порівняння, що 
дозволяє підготувати основу для ухвалення остаточного рішення у подальшому [55].

За висновками деяких дослідників, щоб уникнути втрат часу та грошей, попередні розрахунки можна 
виконувати менш складним способом, тобто починати з економічної оцінки за допомогою простого показника. 
Виходячи з цього, вважаємо за доцільне використання на даному етапі простих та загальноприйнятих методів 
оцінки ефективності проектів, які є достатньо ефективними для їхнього застосування у випадку, коли 
необхідно прийняти попереднє рішення в умовах обмеженості необхідної інформації, зокрема, критерію 
мінімуму приведених витрат, зкоригованого з урахуванням рівня ризику [55].

Простота розрахунку та наочність економічного змісту даного показника роблять його винятково 
привабливим і зручним для порівняльної оцінки альтернативних варіантів меліоративного проекту та 
його розрахунку за укрупненими, нормативними і прогнозними показниками. Критерій мінімуму 
приведених витрат, виходячи зі специфіки його розрахунку, дозволяє привести всі альтернативні 
варіанти проекту до співставного вигляду за всіма ознаками крім тієї, за якою порівнюються проекти. 
При цьому забезпечується уніфікований підхід, що дозволяє здійснити об'єктивне порівняння різних 
варіантів проекту.

В даній роботі хотілось би детальніше зупинитись на на проблемі визначення та обліку одного з 
видів ризику, який є специфічним для водогосподарсько-меліоративних проектів екологічному. 

Вибір та обгрунтування доцільності реалізації будь-яких інвестиційних проектів завжди пов'язані 
з аналізом подій, які можуть відбутися в майбутньому. Це зумовлює невизначеність результату 
реалізації проекту, тому існує необхідність враховувати в інвестиційних розрахунках певний ризик у 
зв'язку з невизначеністю та мінливістю економічного, екологічного, політичного, соціального 
середовища, а також різними умовами функціонування конкретного об’єкту інвестування [54, 55]. 

У зв'язку з цим на сучасному етапі надзвичайно популярною стала концепція екологічного 
ризику, який розглядається як ймовірність несприятливих для навколишнього середовища наслідків 
будь-яких антропогенних змін природних об'єктів і факторів або такий стан соціально-виробничої 
системи та релевантної навколишнього природного середовища, при якому існує висока ймовірність 
виникнення негативних факторів, дія яких може суттєво погіршити або погіршує екологічну ситуацію і 
сприяє виникненню небезпеки для здоров'я людей. Екологічний ризик є різновидом більш широкої 
категорії ризику. 

Потенційний екологічний ризик - це явище небезпеки потенційного порушення взаємодії живих 
організмів з навколишнім середовищем унаслідок впливу природних та антропогенних чинників. 
Висока частота реалізації потенційного екологічного ризику створює реальний ризик. Ним є 
ймовірність несприятливих для живих організмів наслідків будь-яких природних та антропогенних (у 
т. ч. техногенних) змін природних об'єктів і чинників. 

Екологічний ризик поділяють на природний та антропогенний Якщо природний екологічний 
ризик залежить від природного стану екосистем, то антропогенний утворюється самою людиною і 
визначається можливими порушеннями тенденцій розвитку природно - антропогенних і антропогенних 
природних систем. Ці порушення можуть викликати несприятливі умови для існування населення або 
навіть призвести до екологічних катастроф. Дві складові ризику (природна і антропогенна) важливі для 
суспільства, особливо, коли їхні прояви і наслідки співпадають або провокують одна одну [57].

Численні аспекти екологічного ризику досліджувалися в спеціальній літературі, проте, на нашу 
думку, питання оцінки екологічних наслідків проектів у сферах природокористування та їх урахування 
при економічному оцінювання проектних рішень все ще недостатньо досліджені. Адже саме 
можливість передбачення ступеня екологічного ризику проекту на стадії його розробки в більшості 
випадків дозволить потенційному екологічному ризику не перетворитись в реальний.  

Повернемось до водогосподарсько-меліоративної галузі. Осушення і зволоження з часом 
призводять до змін в природних процесах, оскільки змінюють напрям і інтенсивність грунтоутворення, 
впливають на розподіл водних ресурсів. Таким чином вся екосистема і прилеглі до неї території 
набувають нових властивостей. Позитивний вплив перетворень природних умов і як результат -

підвищення врожайності сільськогосподарських культур, супроводжується і низкою негативних явищ. 
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Всі якісні зміни в природному середовищі в результаті водогосподарсько-меліоративного 
виробництва настільки складні, що їх неможливо адекватно описати кількісними методами, а 
інформація, отримана в результаті моніторингів, носить розрізнений характер і не систематизована. 
Саме тому меліоративне землеробство формує такий екологічний стан території, яке характеризується 
специфічними показниками, і вирахувати їх в грошовій формі поки що не вдається. 

У цій ситуації діє принцип «неповноти інформації», який стверджує, що інформації при 
здійсненні діяльності з перетворення природи завжди недостатньо для судження про всі можливі 
результати таких дій, особливо в довгостроковій перспективі. 

Саме тому вартісна оцінка екологічних наслідків завжди пов’язана з певними умовностями, і 
виразити ці наслідки в грошовій формі дуже складно, а часто просто неможливо. Тому більш 
правомірним, на нашу думку, поки залишається підхід, заснований на їх якісній або відносній оцінці. 

Таким чином, при виборі оптимального варіанту проектного рішення в сфері водогосподарсько-

меліоративного будівництва, необхідно враховувати можливі екологічні наслідки кожної з розглянутих 
технологій, а також прагнути мінімізувати природоохоронні витрати. 

Що стосується екологічного ризику на меліорованих землях, то часто його розуміють як 
ймовірність виникнення несприятливих для меліоративного стану земель екологічних наслідків, 
пов'язаних з навмисними або випадковими, поступовими або катастрофічними антропогенними 
змінами природних чинників і об'єктів. 

Такі екологічні наслідки мають різну природу, що обумовлює, на нашу думку,  необхідність 
виділення різних видів екологічного ризику. І, оскільки вони мають різну природу, отже, повинні 
визначатися різними методами. 

Дослідивши особливості функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів та 
проектування у цій сфері, нами пропонується виділяти три види екологічного ризику по відношенню 
до меліоративних об'єктів: 

1. Погодно-кліматичний ризик. Цей вид ризику виникає під впливом дії некерованих факторів 
зовнішнього середовища, які обумовлюють невизначеність і циклічність кліматичних умов 
функціонування водогосподарсько-меліоративного об'єкта за місцем його розташування і коливання 

метеорологічних умов як по рокам життєвого циклу проекту, так і всередині них: температури, тиску, 
вологості повітря, швидкості і напряму вітру, кількості опадів, тривалості сонячного дня, температури і 
стану грунтів і т.д.  

Даний вид ризику є об'єктивним і систематичним, тому впливає на результати господарської 
діяльності на меліорованих землях впродовж всього терміну функціонування інвестиційного проекту. 

На основі проведених досліджень нами визначений погодно-кліматичний 
ризикводогосподарсько-меліоративних проектівяк імовірність відхилення фактичного ефекту ( iE ) за 
проектом від очікуваного його значення в результаті невизначеності та циклічності погодних умов на 
відповідній території.  

У зв'язку з природною сезонною циклічністю аграрного виробництва на меліорованих землях, 
згідно з прийнятою практикою, розрізняють різні групи років за розрахунковою їх тепло- й 
вологозабезпеченістю. Розподіл даних груп років в межах життєвого циклу проекту нерівномірний і 
може бути здійснений за допомогою коефіцієнта дольової частки (імовірності виявлення) відповідної 
групи років у загальному терміні реалізації проекту. Крім того, на розмір очікуваного врожаю, а отже, і 
на ефект, впливає тип та конструкція меліоративної системи, яка визначає технологію управління 
водним режимом на меліорованих землях.  

Саме тому ефект від сільськогосподарського виробництва в межах водогосподарської системи на 
протязі всього життєвого циклу меліоративного об'єкту буде залежати від трьох основних факторів: 

1. Погодні (метеорологічні) умови у відповідних розрахункових роках сукупності  p , mp ;1 . 

2. Частота (імовірність) або дольова частка виявлення відповідної групи років у загальному 
терміні життєвого циклу проекту -  p ,     mp ;1 . 

3. Тип і конструкція меліоративної системи (спосіб, схема водорегулювання) сукупності  s , 

ns ;1 . 

Погодно-кліматичний ризик може бути виражений як абсолютним, так і відносним показником 
відхилення, який можна визначити як ступінь ризику на одиницю ефекту   [9]: 
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,  n;i 1 ,   m;j 1 ,  (5.1) 

Погодно-кліматичний ризик як різновид екологічного ризику дає надзвичайно важливу 
інформацію про ступінь досягнення максимально можливого економічного результату при 
застосуванні різних способів водорегулювання, а отже, дозволяє вибрати найбільш оптимальну 
конструкцію водогосподарсько-меліоративного об’єкту.  

2. Зовнішній екологічний ризик. До зовнішніх екологічних факторів, які зумовлюють виникнення 
такого виду ризику, можна віднести можливість стихійних лих, аварій, екологічних катаклізм, 
радіаційне і хімічне забруднення грунтів, водних ресурсів та повітря, а також екстремальні прояви 
природних явищ: циклонів, ураганів, злив, повеней, затоплень, посухи, заморозків, шквалу, граду і т.п. 
Такий ризик носить імовірнісний характер і повинен визначатися на основі певного масиву 
статистичних даних, багаторічних досліджень і довгострокових прогнозів. 

Оцінка такого  ризику включає: 
• вивчення сценаріїв можливих аварій і їхніх наслідків для навколишнього середовища і 

населення; 
• аналіз запобіжних заходів попередження й обмеження наслідків аварій; 
• порядок розрахунку збитку, завданого діяльністю підприємства; 
• деталізацію засобів зменшення цього збитку; 
• оцінку впливу на середовище залишкового забруднення; 
• систему інформування наглядових організацій і громадян про можливу аварію. 
Будь-які господарські чи інші рішення повинні прийматися з таким розрахунком, щоб не 

перевищувати межі шкідливого впливу на навколишнє середовище. 
3. Внутрішній екологічний ризик. Меліоративний вплив на природне середовище зумовлює зміни 

в якості як структурних елементів екосистем (фітоценозів, підземні води), так і її функціональних 
елементів (тепло-, волого-, солеобмен). Нераціональна меліорація може викликати певні збитки у 
зовнішньому середовищі. Серед можливих негативних наслідків реалізації меліоративних проектів 
виділяють: зниження рівня грунтових вод, що призводить до зміни природних ландшафтів, зникнення 
деяких видів флори і фауни, зміна водного, теплового режиму грунтів, водна та вітрова ерозія грунтів, 
забруднення поверхневого стоку і грунтових вод, зміна вологості , температурного режиму грунту, 
обсягу та характеру випаровування, порушення структури грунту, осолонцювання, зменшення вмісту 
гумусу, гіпсу і карбонатів, заболочування і засолення грунту, зміна умов формування гідрологічного 
режиму території, забруднення і мінералізація вод і т.д. 

Найбільш суворим критерієм оцінки екологічних ризиків є оцінка зміни стану зовнішнього 
середовища: зникнення видів рослин і тварин, зміна хімічного складу компонентів природного 
середовища тощо. Незважаючи на досить широкий перелік наукових праць з даної тематики, жодному 
автору не вдалось оцінити так негативні наслідки у вартісній формі. Саме тому нами пропонується 
використовувати за основу незаслужено забутий, але досить ефективний в процесі порівняння 
альтернативних варіантів "векторний підхід", запропонований Каруком Б.П. [58]. 

Використовуючи даний підхід екологічні наслідки варіанти проектного рішення можна 
представити у вигляді вектора - рядка R з компонентами 

 /,N,...,eRR e 21   (5.2) 

де N- кількість елементів, які характеризують екологічні зміни в межах меліоративного проекту. 
Тут компоненти приймають відповідні значення за умови, що 
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де - неR нормативне, критичне або допустиме значення е-го елемента. 
Такий підхід до оцінки екологічного ризику відрізняється від класичної теорії ризиків, де 

фігурують імовірнісні величини, проте він універсальний за своєю суттю, оскільки в залежності від 
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Погодно-кліматичний ризик як різновид екологічного ризику дає надзвичайно важливу 
інформацію про ступінь досягнення максимально можливого економічного результату при 
застосуванні різних способів водорегулювання, а отже, дозволяє вибрати найбільш оптимальну 
конструкцію водогосподарсько-меліоративного об’єкту. 

Зовнішній екологічний ризик. До зовнішніх екологічних факторів, які зумовлюють виникнення 
такого виду ризику, можна віднести можливість стихійних лих, аварій, екологічних катаклізм, 
радіаційне і хімічне забруднення грунтів, водних ресурсів та повітря, а також екстремальні прояви 
природних явищ: циклонів, ураганів, злив, повеней, затоплень, посухи, заморозків, шквалу, граду і т.п. 
Такий ризик носить імовірнісний характер і повинен визначатися на основі певного масиву 
статистичних даних, багаторічних досліджень і довгострокових прогнозів.

Оцінка такого  ризику включає:
• вивчення сценаріїв можливих аварій і їхніх наслідків для навколишнього середовища і 

населення;
• аналіз запобіжних заходів попередження й обмеження наслідків аварій;
• порядок розрахунку збитку, завданого діяльністю підприємства;
• деталізацію засобів зменшення цього збитку;
• оцінку впливу на середовище залишкового забруднення;
• систему інформування наглядових організацій і громадян про можливу аварію.
Будь-які господарські чи інші рішення повинні прийматися з таким розрахунком, щоб не 

перевищувати межі шкідливого впливу на навколишнє середовище.
Внутрішній екологічний ризик. Меліоративний вплив на природне середовище зумовлює зміни 

в якості як структурних елементів екосистем (фітоценозів, підземні води), так і її функціональних 
елементів (тепло-, волого-, солеобмен). Нераціональна меліорація може викликати певні збитки у 
зовнішньому середовищі. Серед можливих негативних наслідків реалізації меліоративних проектів 
виділяють: зниження рівня грунтових вод, що призводить до зміни природних ландшафтів, зникнення 
деяких видів флори і фауни, зміна водного, теплового режиму грунтів, водна та вітрова ерозія грунтів, 
забруднення поверхневого стоку і грунтових вод, зміна вологості , температурного режиму грунту, 
обсягу та характеру випаровування, порушення структури грунту, осолонцювання, зменшення вмісту 
гумусу, гіпсу і карбонатів, заболочування і засолення грунту, зміна умов формування гідрологічного 
режиму території, забруднення і мінералізація вод і т.д.

Найбільш суворим критерієм оцінки екологічних ризиків є оцінка зміни стану зовнішнього 
середовища: зникнення видів рослин і тварин, зміна хімічного складу компонентів природного 
середовища тощо. Незважаючи на досить широкий перелік наукових праць з даної тематики, жодному 
автору не вдалось оцінити так негативні наслідки у вартісній формі. Саме тому нами пропонується 
використовувати за основу незаслужено забутий, але досить ефективний в процесі порівняння 
альтернативних варіантів "векторний підхід", запропонований Каруком Б.П. [58].

Використовуючи даний підхід екологічні наслідки варіанти проектного рішення можна 
представити у вигляді вектора - рядка R з компонентами

/,NeRR e  ( )

де N- кількість елементів, які характеризують екологічні зміни в межах меліоративного проекту.
Тут компоненти приймають відповідні значення за умови, що
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де - неR нормативне, критичне або допустиме значення е-го елемента.
Такий підхід до оцінки екологічного ризику відрізняється від класичної теорії ризиків, де 

фігурують імовірнісні величини, проте він універсальний за своєю суттю, оскільки в залежності від 
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постановки задачі дозволяє використовувати будь-який комплекс різнорідних показників і вирішує 
головну задачу – дозволяє порівняти різні варіанти техніко-технологічних рішень . 

Якщо допустити, що в системі екологічних факторів (наслідків) всі вони однаково важливі, то 
коефіцієнт екологічного ризику можна визначити за формулою 
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Такий коефіцієнт дає можливість наближено оцінити критичність екологічних наслідків 
реалізації кожного з альтернативних варіантів техніко-технологічних рішень та вибрати найбільш 
оптимальний з економічної та екологічної точок зору. 

Таким чином, запропонована схема оцінки екологічного ризику є універсальною, оскільки в 
якості складових може виступати будь-який комплекс факторів, які характеризують екологічні 
наслідки проектних рішень, причому як кількісних, так і якісних. 

Так, наприклад, згідно [51] екологічні наслідки меліоративних проектів пропонується оцінювати 
за групами фізичних показників, які вибрані в якості критеріїв екологічної ефективності. В якості таких 
критеріїв для меліоративного проекту можуть виступати: глибина рівня грунтових вод, вологість 
розрахункового шару грунту, надійність підтримання сприятливого водного режиму, вологообмін, 
зволожувальні норми, рівень техногенного навантаження та ін. 

Для оцінки стану зрошуваних земель гідрогеолого-меліоративні експедиції в процесі ведення 
меліоративного кадастру використовують чотири таких основних показники: глибина до рівня 
грунтових вод; мінералізація грунтових вод; солонцюватість грунтів; засоленість метрового та 
триметрового шару грунту. 

Останнім часом обґрунтовано пропозицію про включення до цих показників також критеріїв 
еколого-меліоративної стійкості земель в умовах зрошення та прогнозу розвитку деградаційних 
процесів: показники стану грунтів, зміни їхніх властивостей, розвитку вторинних інженерно-

геологічних і грунтових процесів, рівень забрудненості грунтів, грунтових вод та поверхневих водних 
об'єктів, меліоративне навантаження на територію тощо. 

Основними факторами, що визначають еколого-меліоративний стан зрошувальних земель є: 
рівневий і гідрохімічний режими грунтових та підземних вод; водно-сольовий режим грунтів; окисно-

відновний і поживний режими грунтів; поширення та інтенсивність розвитку негативних 
геоекологічних і ґрунтоутворювальних процесів; стан забруднення грунтів і підземних вод; технічний 
стан меліоративної системи. 

Для оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель пропонується також комплекс 
показників, які включають [59]: 

1. Технічний стан меліоративної системи: показники справності системи і споруд, їх відхилення 
від проектних параметрів. 

2. Вологість грунту: оцінюють глибиною залягання грунтових вод від поверхні землі та прямими 
вимірами. 

3. Тривалість затоплення земель поверхневими водами, яку оцінюють часом стікання води з 
орного шару. 

4. Культуртехнічний стан поверхні осушуваних земель, що оцінюють за мікрорельєфом, 
наявністю чагарників, купин, каміння, за кількістю похованої деревини. 

5. Родючість грунту, яку оцінюють за потужністю гумусового шару, вмістом гумусу, поживних 
речовин та кислотністю 

6. Загальна оцінка включає 81 комбінацію цих показників, з яких 21 відповідає доброму стану, 52 
задовільному і 8 – незадовільному. 

В Рекомендаціях Міжнародного Комітету з питань зрошення та осушення пропонується 53 
показники. Основні з них: показники гідрологічних умов, якості води і повітря; властивості грунтів; 
ерозійні процеси; екологічні зміни; соціо-економічні фактори тощо. 

Вибір масиву таких елементів - проблема дуже складна і поки не вирішена. Але і на сьогоднішній 
день є досить досліджень і розробок в даному напрямку, які можна використати в практиці 
екологічного обґрунтування доцільності інвестицій у водогосподарсько-меліоративні заходи.  

Таким чином, запропоновані нами підходи до класифікації екологічного ризику 
водогосподарсько-меліоративних об’єктів та методи їх оцінювання дозволять здійснювати об’єктивне 
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порівняння різних конструкцій водогосподарсько-меліоративних систем щодо їх впливу на 
навколишнє природне середовище. В свою чергу це підвищить обґрунтованість проектних рішень 
щодо типу та конструктивних особливостей таких об’єктів, враховуючи не тільки економічну 
ефективність, а й екологічні наслідки водогосподарсько-меліоративного виробництва в довгостроковій 
перспективі.  

Що стосується другого рівня оцінки – остаточної інвестиційної, ефективність інвестицій 
визначається комплексом показників результативності процесу інвестування, які адаптовані до 
використання в галузі меліоративного будівництва та реконструкції водогосподарсько-меліоративних 
об'єктів. В моделі пропонується використання показників чистої теперішньої вартості, індексу 
доходності інвестицій, дисконтованого терміну окупності, які розраховані з урахуванням впливу 
змінних погодно-кліматичних умов на формування даних показників [55].   

При цьому в якості основного пропонується використання показника індексу доходності 
інвестицій, на відміну від традиційних підходів до інвестиційного аналізу, де перевага надається 
показнику чистої теперішньої вартості (інтегрального ефекту).  Даний показник, на відміну від 
інтегрального ефекту, досить інформативний, оскільки інвестору необхідно знати не тільки про 
абсолютну, але і про відносну ефективність проекту. Індекс доходності інвестицій часто пропонують 
використовувати для ранжування альтернативних варіантів проектних рішень в умовах обмеженого 
обсягу інвестиційних ресурсів або для проектів з близьким чистим дисконтованим доходом і різною 
капіталоємністю, оскільки він орієнтує на вибір такого варіанту проекту серед альтернативних, який 
дозволяє збільшити віддачу від проекту на одиницю витрат. Особливо ефективно це спрацьовує тоді, 
коли існують певні обмеження в інвестиціях. 

Основним критерієм ефективності будь-яких витрат у теорії та практиці вітчизняних розрахунків 
в загальному вигляді служило відношення отриманого результату і витрат, що його викликали. Будь-

які відносні величини є більш інформативними й універсальними та дозволяють охарактеризувати 
продуктивність одиниці витрат і показники виробничої діяльності в динаміці при аналізі тенденцій. 

Показник „індекс доходності інвестицій” відбиває ефективність одиниці інвестицій, тому у 
випадках необхідності вибору оптимального варіанту проекту в умовах обмеженого бюджету 
інвестицій чи необхідних для проекту ресурсів або, якщо інтегральний ефект альтернативних проектів 
приблизно однаковий, його доцільно використовувати в якості основного критерію вибору 
оптимального проекту серед альтернативних. Галузь меліоративного будівництва відноситься до 
найменш фінансованих галузей народного господарства на сучасному етапі. Обмеженість та нестача 
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів у даній галузі зумовлює необхідність орієнтації на 
критерії, які відображають зростання цінності проекту на одиницю інвестицій. З урахуванням 
вищевикладеного, вважаємо за доцільне використовувати показник „індекс доходності інвестицій” в 
якості основного критерію при обґрунтуванні ефективності інвестицій у водогосподарські проекти та 
виборі найкращого для реалізації.  

Одним з основних етапів та найбільш складною проблемою застосування динамічних методів 
оцінки ефективності будь-яких інвестицій є визначення обгрунтованої ставки дисконту для виміру 
нерівнозначності доходів і витрат у часі. Правильний вибір такої ставки відіграє вирішальну роль у 
процесі прийняття оптимальних рішень щодо реалізації водогосподарсько-меліоративних проектів, 
оскільки забезпечує відповідність виконуваних розрахунків реальним економічним умовам, у яких 
планується реалізація проекту.  

Таким чином, оскільки від вибору ставки дисконту залежить, насамперед, якісна економічна 
оцінка інвестиційного проекту та кінцевий результат розрахунку показників ефективності інвестицій, 
то задача обґрунтування такої ставки дійсно є одним з найскладніших і найактуальніших завдань на 
сьогоднішній день.  

Необхідно відмітити той факт, що питанню визначення дисконтної ставки при розробці 
інвестиційних проектів у різних галузях сьогодні не приділяється належна увага. Найчастіше в 
практичних розрахунках використовуються базові ставки, визначені Національним банком. Звичайно 
такий підхід є наближеним і призводить відповідно до такої ж наближеності виконуваних розрахунків. 
Адже ставка дисконту повинна відображати, крім загальних умов, ще й реальні умови та можливі 
ризики реалізації конкретного проекту, а також особливості економічного середовища в галузі, в межах 
якої здійснюються інвестиції.  

Для того, щоб здійснити правильні розрахунки, необхідно, насамперед, визначити економічний 
зміст аналізованої категорії. Економічний зміст дисконтної ставки  в загальному випадку полягає у 
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порівняння різних конструкцій водогосподарсько-меліоративних систем щодо їх впливу на 
навколишнє природне середовище. В свою чергу це підвищить обґрунтованість проектних рішень 
щодо типу та конструктивних особливостей таких об’єктів, враховуючи не тільки економічну 
ефективність, а й екологічні наслідки водогосподарсько-меліоративного виробництва в довгостроковій 
перспективі. 

Що стосується другого рівня оцінки остаточної інвестиційної, ефективність інвестицій 
визначається комплексом показників результативності процесу інвестування, які адаптовані до 
використання в галузі меліоративного будівництва та реконструкції водогосподарсько-меліоративних 
об'єктів. В моделі пропонується використання показників чистої теперішньої вартості, індексу 
доходності інвестицій, дисконтованого терміну окупності, які розраховані з урахуванням впливу 
змінних погодно-кліматичних умов на формування даних показників [55].  

При цьому в якості основного пропонується використання показника індексу доходності 
інвестицій, на відміну від традиційних підходів до інвестиційного аналізу, де перевага надається 
показнику чистої теперішньої вартості (інтегрального ефекту).  Даний показник, на відміну від 
інтегрального ефекту, досить інформативний, оскільки інвестору необхідно знати не тільки про 
абсолютну, але і про відносну ефективність проекту. Індекс доходності інвестицій часто пропонують 
використовувати для ранжування альтернативних варіантів проектних рішень в умовах обмеженого 
обсягу інвестиційних ресурсів або для проектів з близьким чистим дисконтованим доходом і різною 
капіталоємністю, оскільки він орієнтує на вибір такого варіанту проекту серед альтернативних, який 
дозволяє збільшити віддачу від проекту на одиницю витрат. Особливо ефективно це спрацьовує тоді, 
коли існують певні обмеження в інвестиціях.

Основним критерієм ефективності будь-яких витрат у теорії та практиці вітчизняних розрахунків 
в загальному вигляді служило відношення отриманого результату і витрат, що його викликали. Будь-

які відносні величини є більш інформативними й універсальними та дозволяють охарактеризувати 
продуктивність одиниці витрат і показники виробничої діяльності в динаміці при аналізі тенденцій.

Показник „індекс доходності інвестицій” відбиває ефективність одиниці інвестицій, тому у 
випадках необхідності вибору оптимального варіанту проекту в умовах обмеженого бюджету 
інвестицій чи необхідних для проекту ресурсів або, якщо інтегральний ефект альтернативних проектів 
приблизно однаковий, його доцільно використовувати в якості основного критерію вибору 
оптимального проекту серед альтернативних. Галузь меліоративного будівництва відноситься до 
найменш фінансованих галузей народного господарства на сучасному етапі. Обмеженість та нестача 
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів у даній галузі зумовлює необхідність орієнтації на 
критерії, які відображають зростання цінності проекту на одиницю інвестицій. З урахуванням 
вищевикладеного, вважаємо за доцільне використовувати показник „індекс доходності інвестицій” в 
якості основного критерію при обґрунтуванні ефективності інвестицій у водогосподарські проекти та 
виборі найкращого для реалізації. 

Одним з основних етапів та найбільш складною проблемою застосування динамічних методів 
оцінки ефективності будь-яких інвестицій є визначення обгрунтованої ставки дисконту для виміру 
нерівнозначності доходів і витрат у часі. Правильний вибір такої ставки відіграє вирішальну роль у 
процесі прийняття оптимальних рішень щодо реалізації водогосподарсько-меліоративних проектів, 
оскільки забезпечує відповідність виконуваних розрахунків реальним економічним умовам, у яких 
планується реалізація проекту. 

Таким чином, оскільки від вибору ставки дисконту залежить, насамперед, якісна економічна 
оцінка інвестиційного проекту та кінцевий результат розрахунку показників ефективності інвестицій, 
то задача обґрунтування такої ставки дійсно є одним з найскладніших і найактуальніших завдань на 
сьогоднішній день. 

Необхідно відмітити той факт, що питанню визначення дисконтної ставки при розробці 
інвестиційних проектів у різних галузях сьогодні не приділяється належна увага. Найчастіше в 
практичних розрахунках використовуються базові ставки, визначені Національним банком. Звичайно 
такий підхід є наближеним і призводить відповідно до такої ж наближеності виконуваних розрахунків. 
Адже ставка дисконту повинна відображати, крім загальних умов, ще й реальні умови та можливі 
ризики реалізації конкретного проекту, а також особливості економічного середовища в галузі, в межах 
якої здійснюються інвестиції. 

Для того, щоб здійснити правильні розрахунки, необхідно, насамперед, визначити економічний 
зміст аналізованої категорії. Економічний зміст дисконтної ставки  в загальному випадку полягає у 
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вимірі темпу зниження цінності грошових ресурсів з часом. Відповідно, значення коефіцієнтів 
дисконтування менші за одиницю. При визначенні такої ставки слід враховувати, що на практиці вона 
розглядається як мінімальний рівень доходності вкладень, при якому інвестор допускає можливість 
інвестування своїх засобів у даний проект, враховуючи, що є інші альтернативні і доступні для нього 
варіанти вкладання інвестицій.  

Базою для встановлення дисконтної норми в умовах ринкової економіки повинен бути не 
експертно обгрунтований норматив, а реальна норма прибутку, яка в сучасних умовах має визначатись 
на основі облікової ставки центрального банку, ставок за депозитами та кредитами, темпів інфляції та 
рівня ризику, пов'язаного з конкретним об'єктом інвестування.  

На сьогоднішній день у практичних розрахунках розрізняють наступні види норми дисконту [48 та ін.]: 
- комерційна норма дисконту; 
- норма дисконту окремого учасника проекту; 
- соціальна норма дисконту;  
- бюджетна норма дисконту.  

При цьому соціальна (суспільна) норма є національним параметром і повинна встановлюватись 
централізовано. 

Існує декілька стандартних західних методик для розрахунку норми дисконту, найбільш 
поширеними з яких є модель оцінки капітальних активів, метод кумулятивної побудови та модель 
середньозваженої вартості капіталу[47, 55].  

Слід зазначити, що модель оцінки капітальних активів виведена при цілому ряді припущень, 
головними з яких є наявність ідеального ринку капіталу і досконалої конкуренції інвесторів. Але, через 
особливі умови вітчизняного фінансового ринку та обмеженість необхідної статистичної інформації, 
для сучасних українських умов обґрунтування вибору безризикових активів, міри систематичного 
ризику та середньоринкової норми прибутку при оцінці конкретного інвестиційного проекту практично 
неможливе. І, найголовніше, модель САРМ зазвичай використовують для оцінки фінансових 
інвестицій, оскільки вона дозволяє врахувати тільки систематичні ризики. Тому, оскільки більшість 
сучасних фахівців вважають застосування даної моделі в умовах нестабільного фондового ринку 
абстракцією, то застосування такої моделі для оцінки реальних  інвестицій, в тому числі в меліоративні 
проекти, в умовах перехідної економіки практично неможливе. 

Метод кумулятивної побудови заснований на використанні експертних оцінок рівня ризику, а це 
означає суб'єктивність отримуваного значення ставки дисконту. Тільки при можливості статистичного 
опрацювання якісних і достовірних емпіричних даних по обраній галузі даний метод може служити 
базовим при виборі ставки дисконту в сучасних умовах. 

Історично показник середньозваженої вартості капіталу з'явився у зв'язку з оцінкою діючих фірм 
та операцій по їх купівлі. Тому ряд економістів переконані, що використання даного методу в оцінці 
інвестиційних проектів якщо і можливе, то тільки при жорстких і не завжди реалістичних умовах. 

Таким чином, застосування всіх трьох методів вимагає аналізу значного обсягу статистичних 
даних та залучення фахівців відповідної кваліфікації, що важко виконати реально в сучасних умовах, 
коли практично немає доступу до достовірної та довгострокової інформації. З цієї причини пошуки 
методик визначення ставки дисконтування, особливо при розрахунку ефективності реальних 
інвестицій, повинні продовжуватися. Тільки в міру нагромадження необхідних достовірних 
статистичних даних та підвищення кваліфікаційного рівня експертів може зрости ефективність 
застосування розроблених теоретичних методів.  

Саме тому переважна більшість фахівців не розраховують ставки дисконту у своїх фінансових 
моделях за допомогою класичних аналітичних методик, а пропонують на практиці застосовувати 
евристичні методи обґрунтування норми дисконту, в якості якої, в залежності від мети розрахунку, 
використовують: 

- соціальну норму дисконту, що встановлюється відповідними органами управління як 
мінімальний соціально-економічний норматив, обов'язковий для оцінки проектів, що фінансуються за 
рахунок бюджетних коштів; 

- мінімальну прибутковість альтернативного способу використання капіталу (наприклад, ставка 
прибутковості надійних ринкових цінних паперів, ставка депозиту в надійному банку, ставка відсотку 
за довгостроковими державними облігаціями тощо); 
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- для діючих підприємств, що здійснюють інвестиції, як коефіцієнт дисконту часто 
рекомендується використовувати середньозважену вартість інвестованого (акціонерного і 
довгострокового позикового) капіталу, тобто його існуючий рівень доходності; 

- прогнозні значення індексів, що характеризують зміни цін купівлі-продажу цінних паперів на 
фондових ринках; 

- облікову ставку центрального банку; 
- у випадках фінансування проекту за рахунок кредиту рекомендується використовувати в якості 

ставки дисконту відсоток за кредит; 
- очікуваний рівень прибутковості інвестованого капіталу з урахуванням усіх ризиків проекту; 
- темп приросту доходівтощо. 

На нашу думку, в якості базової ставки, в залежності від мети розрахунку та джерел 
фінансування, можна обирати такі альтернативні варіанти використання капіталу, які відображають або 
загальні макроекономічні умови функціонування об'єкту, або конкретні умови його реалізації. Ставка 
дисконту повинна відображати середню доходність, що склалася в економіці країни . 

Проблема вибору базової ставки дисконту є надзвичайно складною, досі ще не вирішеною, та 
потребує окремих досліджень. Так, наприклад, при визначенні загальної економічної ефективності, за 
рекомендацією різних спеціалістів, норма дисконту може встановлюватись наближено до темпу 
приросту валового внутрішнього продукту у країні, в якості базової ставки може бути використаний 
темп приросту продуктивності суспільної праці, облікова ставка Національного банку України, 
рентабельність суспільного виробництва, соціальний норматив ефективності, ставка відсотку по 
безризиковим цінним паперам тощо. При розрахунку комерційної ефективності за базу можуть бути 
прийняті ставки по депозитах комерційних банків або відсотки по кредитах, якщо проект фінансується 
за рахунок залученого капіталу.  

У практичних розрахунках у більшості випадків приймається постійна для всього періоду оцінки 
ставка дисконту, якщо відсутня обгрунтована інформація щодо прогнозування її змін у майбутньому. 
Такий підхід може бути використаний на стадії проекту, особливо при порівнянні альтернативних його 
варіантів, оскільки зміна базової ставки по роках не впливає на вибір оптимального варіанту. Проте, 
для більш адекватного результату розрахунку доцільно використовувати динамічну ставку дисконту, 
якщо є можливість спрогнозувати її зміну на протязі терміну функціонування проекту. 

Розглядаючи проблему визначення дисконтної ставки для проведення розрахунків з економічної 
ефективності інвестицій, необхідно обов'язково враховувати вплив інфляції.  

Інфляційні процеси впливають на фактичну ефективність інвестицій, дія інфляції проявляється в 
зменшенні загальної купівельної спроможності грошей, тому її обов'язково варто враховувати при 
аналізі і виборі довгострокових інвестиційних проектів, якими є і меліоративні проекти. 

У загальному випадку розрізняють наступні методи обліку інфляції при оцінці ефективності 
інвестиційного проекту: 

1. Інфляційна корекція грошових потоків. 
2. Облік інфляційної премії в ставці дисконту. 
3. Аналіз чутливості параметрів проекту в умовах високого рівня інфляції. 
При оцінці ефективності інвестицій в меліоративні заходи на стадії розробки проекту вважаємо 

за доцільне використовувати метод обліку рівня інфляції в ставці дисконту. З урахуванням рівня 
інфляції дисконтну ставку можна визначити, використовуючи загальновідому формулу І. Фішера та її 
модифікації.  

Згідно з додатковими вимогами окремого інвестора щодо конкретного об'єкта, норма дисконту 
може бути відкоригована. При оцінці економічної ефективності для об'єктів державно-комерційного 
інвестування, в яких частка державного інвестування є значною, а результати впровадження проекту 
мають важливе соціальне чи природоохоронне значення, норма дисконту встановлюється відповідними 
державними установами окремо. 

Таким чином, запропоновані нами теоретико-методичні підходи до еколого-економічного 
оцінювання проектних рішень у сфері водного господарства та меліорації земель, на відміну від 
традиційного, дозволить обирати такий варіант, де витрати і втрати від негативного впливу природних 
факторів збалансовані в прийнятній пропорції, та віддають перевагу більш технічно та екологічно 
досконалим технологічним та економічним рішенням.  
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- для діючих підприємств, що здійснюють інвестиції, як коефіцієнт дисконту часто 
рекомендується використовувати середньозважену вартість інвестованого (акціонерного і 
довгострокового позикового) капіталу, тобто його існуючий рівень доходності;

- прогнозні значення індексів, що характеризують зміни цін купівлі-продажу цінних паперів на 
фондових ринках;

- облікову ставку центрального банку;
- у випадках фінансування проекту за рахунок кредиту рекомендується використовувати в якості 

ставки дисконту відсоток за кредит;
- очікуваний рівень прибутковості інвестованого капіталу з урахуванням усіх ризиків проекту;
- темп приросту доходівтощо.

На нашу думку, в якості базової ставки, в залежності від мети розрахунку та джерел 
фінансування, можна обирати такі альтернативні варіанти використання капіталу, які відображають або 
загальні макроекономічні умови функціонування об'єкту, або конкретні умови його реалізації. Ставка 
дисконту повинна відображати середню доходність, що склалася в економіці країни .

Проблема вибору базової ставки дисконту є надзвичайно складною, досі ще не вирішеною, та 
потребує окремих досліджень. Так, наприклад, при визначенні загальної економічної ефективності, за 
рекомендацією різних спеціалістів, норма дисконту може встановлюватись наближено до темпу 
приросту валового внутрішнього продукту у країні, в якості базової ставки може бути використаний 
темп приросту продуктивності суспільної праці, облікова ставка Національного банку України, 
рентабельність суспільного виробництва, соціальний норматив ефективності, ставка відсотку по 
безризиковим цінним паперам тощо. При розрахунку комерційної ефективності за базу можуть бути 
прийняті ставки по депозитах комерційних банків або відсотки по кредитах, якщо проект фінансується 
за рахунок залученого капіталу. 

У практичних розрахунках у більшості випадків приймається постійна для всього періоду оцінки 
ставка дисконту, якщо відсутня обгрунтована інформація щодо прогнозування її змін у майбутньому. 
Такий підхід може бути використаний на стадії проекту, особливо при порівнянні альтернативних його 
варіантів, оскільки зміна базової ставки по роках не впливає на вибір оптимального варіанту. Проте, 
для більш адекватного результату розрахунку доцільно використовувати динамічну ставку дисконту, 
якщо є можливість спрогнозувати її зміну на протязі терміну функціонування проекту.

Розглядаючи проблему визначення дисконтної ставки для проведення розрахунків з економічної 
ефективності інвестицій, необхідно обов'язково враховувати вплив інфляції

Інфляційні процеси впливають на фактичну ефективність інвестицій, дія інфляції проявляється в 
зменшенні загальної купівельної спроможності грошей, тому її обов'язково варто враховувати при 
аналізі і виборі довгострокових інвестиційних проектів, якими є і меліоративні проекти.

У загальному випадку розрізняють наступні методи обліку інфляції при оцінці ефективності 
інвестиційного проекту:

1. Інфляційна корекція грошових потоків.
2. Облік інфляційної премії в ставці дисконту.
3. Аналіз чутливості параметрів проекту в умовах високого рівня інфляції.
При оцінці ефективності інвестицій в меліоративні заходи на стадії розробки проекту вважаємо 

за доцільне використовувати метод обліку рівня інфляції в ставці дисконту. З урахуванням рівня 
інфляції дисконтну ставку можна визначити, використовуючи загальновідому формулу І. Фішера та її 
модифікації. 

Згідно з додатковими вимогами окремого інвестора щодо конкретного об'єкта, норма дисконту 
може бути відкоригована. При оцінці економічної ефективності для об'єктів державно-комерційного 
інвестування, в яких частка державного інвестування є значною, а результати впровадження проекту 
мають важливе соціальне чи природоохоронне значення, норма дисконту встановлюється відповідними 
державними установами окремо.

Таким чином, запропоновані нами теоретико-методичні підходи до еколого-економічного 
оцінювання проектних рішень у сфері водного господарства та меліорації земель, на відміну від 
традиційного, дозволить обирати такий варіант, де витрати і втрати від негативного впливу природних 
факторів збалансовані в прийнятній пропорції, та віддають перевагу більш технічно та екологічно 
досконалим технологічним та економічним рішенням. 
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5.4. Сучасний стан протипаводкового захисту в Україні та теоретико-

методологічні засади економіко-екологічного оцінювання інвестицій. 

Пошкодження та негативні наслідки від паводків проявляються на 27 відсотках території 
України, що досягає 165 тис. кв. км., де проживає майже третина населення. Лідерами по отриманих 
збитках та найбільшої шкоди зазнають гірські та передгірські райони Карпат, половина схилів яких 
піддається впливу зсувних процесів, на 70 відсотках гірських водозборах у Закарпатській, Івано-

Франківській, Львівській та Чернівецькій областях розвиваються сольові явища. За останні 20 років 
значні паводки, що призвели до виникнення надзвичайних ситуацій у цьому регіоні спостерігалися у 
1980, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 200, 2005, 2008, 2010 роках. 

Рівень прогнозованості паводків, повеней і підтоплення територій на сьогоднішній день є 
недостатньою, а також відсутність цілісного протипаводкового комплексу призводить до щорічних 
збитків у аграрному, промисловому секторах та соціальній сфері економіки, які за експертними 
оцінками перевищують 300-400 мнл. грн, а в окремі вологі роки можуть складати до 1 млрд грн. 
Грошові кошти на ліквідацію наслідків паводків щорічно з державного бюджету виділяються, за 
рахунок яких здійснюються влаштування протипаводкового захисту територій. Для захисту територій в 
Україні створено комплекс протипаводкових споруд, що включають 3,5 тис. км. дамб обвалування 
річок, 1,2 тис. км. берегозакріплюваних споруд, понад 600 насосних та компресорних станцій для 
перекачування надлишків води, що утворюються в результаті повеней та паводків. 

Аналізуючи та оцінюючи існуючий протипаводковий комплекс захисту територій в Україні, слід 
визнати, що від є не достатнім і вимагає значної реконструкції та будівництва нових обєктів. Окремі захисні 
споруди були побудовані в різний час і розраховані на різну забезпеченість паводків, більша частина з них – 
для вирішення локальних завдань, які не завжди забезпечують стратегічні завдання захисту. 

Найбільш  катастрофічні паводки відбулися у листопаді 1998 року, у березні 2001 року, у липні 
2008 року та у грудні 2010 року. Зі змінами кліматичнихприродних умов паводки стали частіше 
проявлятися та набули більших масштабів затоплення територій.Такимчином, катастрофічніпаводкиу 
Карпатахєхарактерним елементом специфічного гідрологічного режиму. Повторюються такі паводки 
майже через кожні 10-15 років ізатоплюють значні території, завдаючи функціональній економіці та 
навколишньому природному середовищу величезних збитків. 

Аналіз стану фінансування підтверджує думку про те, що протипаводковий захист як в Україні, 
вцілому, так і в Закарпатті проводився не системно та не в повному розмірі до запланованого. Саме не 
виконання всіх запланованих будівельних, організаційних, моніторингових та інших робіт (згідно 
висновків галузевих та екологічних експертиз), зміни клімату та посилення антропогенного 
навантаження на територію призвели до ще більшого наростання ризиків затоплення територій. Проте, 
вцілому кількість коштів для реалізації протипаводкового захисту значно зросла. 

На сьогоднішній час вирішення таких регіональних проблем зокрема, у Закарпатті потребує інвестицій 
з різних джерел так, як через фінансовий стан (бюджет) держава не спроможна вирішити всі нагальні 
соціальні, економічні та екологічні проблеми. Це підтверджує і динаміка фінансування протипаводкових 
заходів у басейнах річок Південний Буг, Сіверський Донець, Десна наведено на рис. 5.3 – 5.5. 

 

 
Державний бюджет, млн грн. 

 
Місцеві бюджети, млн. грн. 

Рис. 5.3. Стан фінансування протипаводкових заходів в басейні р. Південний Буг  
у розрізі бюджетів різних рівнів 
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Державний бюджет, млн грн. 

 
Місцеві бюджети, млн. грн. 

Рис. 5.4. Стан фінансування протипаводкових заходів в басейні р. Сіверський Донець  
у розрізі бюджетів різних рівнів 

 

 
Державний бюджет, млн грн. 

 
Місцеві бюджети, млн. грн. 

Рис. 5.5. Стан фінансування протипаводкових заходів в басейні р. Десни  
у розрізі бюджетів різних рівнів 

 

Природне середовище Закарпаття – це територія із характерними біокліматичними, 
геоморфологічними і досить складними ландшафтними умовами, що відноситься до одного цілісного 
регіону. В центрі його пролягає гірська система Українських Карпат у вигляді широкого поясу. 

Вертикальна зональність чинить великий вплив на клімат в Карпатах. На висоті падає сума 
активних температур, збільшується кількість опадів, вологість повітря і ґрунту. Для Закарпатської 
низовини середня температура січня становить –2...-3 С, у передгір’ях -3...-4 С, в горах -5...-9 С, а з 
червня місяця, відповідно, +20...+21 С, +17...+18 С, +6 С. Кількість річних опадів у низовинах 
складає 600-700 мм, у передгір’ях – 800-1000 мм, у горах – 1000-1400 мм і більше. [65, 66]. 

Дощі бувають локальні й регіональні. Локальні зливи охоплюють території розміром 25-40 км2
 і 

тривають від 2 до 6 годин. Регіональні дощі випадають протягом 24 годин і більшев основному так 
відбувається в літку. На Закарпатті, яке займає площу 12,8 тис. км2, протікає 9429 річок, сумарна 
довжина яких становить 20631 км, або 1,7 км/км2. Карпати з їх розвиненою річковою мережею та 
гірським рельєфом мають сприятливі умови для розвитку паводків  та повеней. На території Закарпаття 
протікає річка Тиса (з витратою води 216 м3/с – с. Вилок) та численні гірські річки – її притоки: Уж (29 
м3/с), Латориця (35 м3/с), Боржава (20,8 м3/с), Ріка (13,6 м3

/с), Теребля (14,3 м3/с), Тересва (18,5 м3/с), 
Біла Тиса і Чорна Тиса та інші. Поверхневий стік на території Закарпаття формують правобережні 
притоки р. Тиса. Транзитний поверхневий стік надходить з території Румунії, головні річки Вішеу та 
Іза впадають в р. Тиса вище створу м. Тячів, та з території Угорщини і Словаччини. В басейні р. Тиса 
сумарний річний поверхневий стік становить 13440 млн м3, з нього 7040 млн м3

 формується в межах 
Закарпатської області, а 6400 млн м3

 або 47,6 відсотків поступає із суміжних територій. 
Природно-кліматичні умови зумовили у Карпатському регіоні найбільші на Україні 

забезпеченість водними ресурсами. Так, на 1 км2
 площі тут формується стік у 576 тис. м3 на рік, у той 
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Державний бюджет, млн грн. Місцеві бюджети, млн. грн.

Рис. 5.4. Стан фінансування протипаводкових заходів в басейні р. Сіверський Донець 
у розрізі бюджетів різних рівнів

Державний бюджет, млн грн. Місцеві бюджети, млн. грн.

Рис. 5.5. Стан фінансування протипаводкових заходів в басейні р. Десни 
у розрізі бюджетів різних рівнів

Природне середовище Закарпаття це територія із характерними біокліматичними, 
геоморфологічними і досить складними ландшафтними умовами, що відноситься до одного цілісного 
регіону. В центрі його пролягає гірська система Українських Карпат у вигляді широкого поясу.

Вертикальна зональність чинить великий вплив на клімат в Карпатах. На висоті падає сума 
активних температур, збільшується кількість опадів, вологість повітря і ґрунту. Для Закарпатської 
низовини середня температура січня становить -  С, у передгір’ях - -  С, в горах - -  С, а з 
червня місяця, відповідно, +20...+21 С, +17...+18 С, +6 С. Кількість річних опадів у низовинах 
складає 600-700 мм, у передгір’ях -1000 мм, у горах -1400 мм і більше. [65, 66].

Дощі бувають локальні й регіональні. Локальні зливи охоплюють території розміром 25-40 км і 
тривають від 2 до 6 годин. Регіональні дощі випадають протягом 24 годин і більшев основному так 
відбувається в літку. На Закарпатті, яке займає площу 12,8 тис. км , протікає 9429 річок, сумарна 
довжина яких становить 20631 км, або 1,7 км/км . Карпати з їх розвиненою річковою мережею та 
гірським рельєфом мають сприятливі умови для розвитку паводків  та повеней. На території Закарпаття 
протікає річка Тиса (з витратою води 216 м /с с. Вилок) та численні гірські річки її притоки: Уж (29 
м /с), Латориця (35 м /с), Боржава (20,8 м /с), Ріка (13,6 м /с), Теребля (14,3 м /с), Тересва (18,5 м /с), 
Біла Тиса і Чорна Тиса та інші. Поверхневий стік на території Закарпаття формують правобережні 
притоки р. Тиса. Транзитний поверхневий стік надходить з території Румунії, головні річки Вішеу та 
Іза впадають в р. Тиса вище створу м. Тячів, та з території Угорщини і Словаччини. В басейні р. Тиса 
сумарний річний поверхневий стік становить 13440 млн м , з нього 7040 млн м формується в межах 
Закарпатської області, а 6400 млн м або 47,6 відсотків поступає із суміжних територій.

Природно-кліматичні умови зумовили у Карпатському регіоні найбільші на Україні 
забезпеченість водними ресурсами. Так, на 1 км площі тут формується стік у 576 тис. м на рік, у той 
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же час як у середньому по Україні – 88,5 тис. м3. Модулі стоку річок цього регіону коливаються в різні 
роки від 13,3 до 58,8, а максимальні досягають 2500-10000 л/с км2

. 

Оцінка паводку в якісному та кількісному вимірах використовується низка гідрологічних 
характеристик, головними з них є: витрати поверхневого стоку, рівня і глибини води, 
місцезнаходження та ширина зони затоплення, швидкість течії тощо. Важливішою характеристикою 
паводку є максимальна витрата стоку води. У Карпатському регіоні під час паводків спостерігається 
надзвичайно великий стік води в руслах основних річок та їх притоках (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 
Максимальні та мінімальні витрати води Закарпатських річок 

Річка 
Пункт  

спостережень 

Максимальні  
витрати води 

Мінімальні витрати води Відношення максимальних 
витрат до мінімальних 

м3/с Дата м3/с Дата 

 Уж  Ужгород 1560 12.1957 0,5 10.1947 3100 

 Боржава  Довге 293 12.1957 0,4 01.1954 730 

 Латориця  Мукачеве 1630 07.1980 1,0 10.1947 1630 

 

Річкам Карпат, особливо закарпатських, дуже характерна  велика  амплітуда  коливання  витрат  
води  за  роками  і  сезонами,  про що свідчать співставленні максимальні та мінімальні витрати води в 
одних і тих же створах досліджуваних річок за минуле століття за даними щорічників Гідрометслужби 
України. 

Наведені вище дані доцільно використовувати для проектування і будівництва протипаводкових 
споруд з метою обґрунтування їх розмірів й вартості [64].  

При розробці проектів їх еколого-економічного обґрунтування необхідно враховувати кліматичні 
умови особливо протипаводкового захисту територій. Максимальний рівень великого паводку в 
Карпатах переважає у другій-третій декадах березня на малих річках і в кінці березня – на початку 
квітня на низинних річках. В зоні Закарпаття характерні також і літні повені. Паводки від дощу 
виникають внаслідок випадання сильних дощів, що спричиняє формування великого поверхневого 
стоку на водозбірній площі. Дощові паводки, як і самі дощі, мають випадковий характер, вони, як 
правило, є непередбачуваними у часі. Зазвичай, дощові паводки проходять влітку та восени. Тривалість 
їх 3-5 днів, інколи 1-1,5 місяця. Часто максимуми паводків істотно (на 0,5-1,5 м) перевищують весняні 
повені. В деяких випадках дощові паводки бувають катастрофічними. 

Фактори  природнього характеру тобто природні умови формування паводків натериторії Карпат 
систематизовано у Бефані Н. Ф., Львович М. І., Подвишенська Н. Я., Рубцова І. Г. та ін [60-62; 68-73]. 

Тому нами розглядаються, головним чином, особливості формування і проходження саме дощового 
стоку, що безпосередньо відносяться до економіко-екологічної оцінки і вибору ефективного 
протипаводкового захисту території області. 

Суттєвий вплив на розміри економічних та екологічних наслідків паводків створюють 
антропогенні втручання, невідповідне для гірських умов протягом останнього століття ведення 
лісового, полонинського, річкового та сільського господарства у водоохоронних зонах і прибережних 
смугах річок басейну: 

- невдале розміщення об’єктів (житла, виробничих споруд і комунікацій) у місцях, які 
перебувають під загрозою затоплення чи підтоплення при природних високих рівнях води у місцевих 
річках;  

- не завжди технічно обґрунтоване будівництво гідротехнічних споруд, спостерігається їх 
конструктивно-будівельна ненадійність, спорудження із матеріалів і за технологіями, які неспроможні 
забезпечити належну стійкість споруд у несприятливих природних умовах;  

- кар’єрне видобування гравійно-піщаних матеріалів з русел річок та у їх долинах, що веде до 
активізації руслових процесів, деформації русла і як наслідок – викликає загрозу для господарських 
об’єктів та гідротехнічних споруд; 

- у гірських районах, де формуються паводки, проводилось розорювання схилів; 
- екстенсивне ведення полонинського господарства призвело до знищення приполонинських 

лісів, створення величезних (понад 100 тис. га) післялісових високогірних лук (полонин), особливо на 
Полонинському хребті (полонини Рівна, Боржава, Красна, Свидовець тощо), різке зниження верхньої 
межі лісу (місцями на 150-200 м по вертикалі); 
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- тривале використання полонин під пасовища погіршило їх водно-фізичні властивості, 
спричинило перетворення високогірних лук у деградовані внаслідок неорганізованого випасу 
низькопродуктивні біловусові пустища з низькою водозатримкою і водотрансформаційною здатністю, 
що також посилило процеси збільшення поверхневого стоку у верхів’ях; 

- розвиток промисловості, особливо у післявоєнний період, сприяв збільшенню лісопереробного 
виробництва, внаслідок чого оголено 20 відсотків площі, відбулось погіршення санітарного стану 
хвойних лісів та зменшення їх водотрансформаційної функції.  

Невідємною частиною впливу, а в ряді випадків вирішальну роль у формуванні паводків у 
Карпатському регіоні відіграє стан лісів та іншої рослинності, які виконують ґрунтозахисну і 
водорегулюючу роль. Ліси стримують розвиток паводків, створюють сприятливі умови для затримки 
частини дощів, поглинаючи менші дощі кронами дерев і лісовою підстилкою. 

Не секрет і те що щорічно зростають потреби в деревині, що потребує збільшення лісозаготівель 
(рубок лісу). Часто ці рубки перевищують приріст деревини, що призводить до деградації гірських і 
передгірських лісів. В Закарпатті з 1947 по 1960 рр. було вирубано 75 млн м3 деревини на площі 
260 тис. га. Це перевищило розрахункову лісосіку більш, ніж у два рази. Переруб в лісах призводить до 
суттєвих змін екологічної обстановки. Тому, щоб не допустити водної ерозії і зменшити поверхневий 
стік, залісненість схилів повинна бути не менше 40 відсотків [67].Наукові дослідження, проведені в 
США в басейні р. Теннессі, показали, що при правильній експлуатації лісів піки паводків можуть бути 
знижені на 60-70 відсотків. Пошкодження ґрунту під час проведення лісозаготівель складає: при 
суцільних рубках – 80-85 відсотків, вибіркових – 20 відсотків всієї площі лісосіки. Відповідно, обсяг 
змиву ґрунту при суцільних рубках досягає 1100 м3/га, а при вибіркових рубках – 5-65 м3/га. Після 
інтенсивної вирубки, паводкова витрата води збільшується в об’ємі в 1,5-2,5 рази, а тривалість паводку 
скорочується в 3-4 рази. 

Ще одним впливовим фактором є нищення природної крім лісів рослинності в гірських регіонах 
часто приводить до формування селей, які наносять значних збитків. Селі в Карпатах стали 
проявлятися там, де вони раніше не спостерігались. Таким чином, пошкодження або знищення лісу 
паводками чи іншими стихійними явищами супроводжується порушенням водоохоронної і 
водорегулювальної його функції. 

Проблемою при протипаводкову захисті є лісокористування у Карпатському регіоні.Надмірне 
вирубування лісів у поєднанні з незначним лісовідновленням, яке становило у 1985 році – 10690 га, у 1990 
році – 8575, у 1995 році – 8479, у 1996 році – 7587 га [71]. За період з 1996 р. до нинішнього часу 
кардинальних кроків у цьому напрямку не відбулося через відсутність відповідної нормативно-правової 
бази. Хронічно недофінансовуються заходи з охорони лісових земель, що спричинило зростання 
лісопорушень. Згідно з даними Рахункової палати Верховної Ради України, лише у 2001 році самовільне 
вирубування лісів в Закарпатській області становило 7159 га, що завдало збитків на суму 2,8 млн грн [74]. 
Протягом минулого і нинішнього століть лісистість у рівнинних районах та передгір’ї Карпат знизилась до 
20,2 відсотків, а в гірських районах – до 53,5 відсотків і хоча є найвищою на Україні, але для збереження 
екологічної рівноваги в умовах цього регіону вона повинна бути в межах 70 відсотків.  

Отож, основними факторами, які спричиняють формування частих руйнівних паводків у Закарпатській 
області, на нашу думку, є: природні умови, стан лісового господарства та антропогенний вплив людини. 

Найбільш ймовірною причиною утворення окремих великих зимових паводків на фоні 
інтенсивних дощів за наявності глибокого снігового покриву, може бути танення снігів на фоні різкого 
потепління, що підтверджує паводок в грудні-січні 1947-1948 років. 

З допомогою системного аналізу причин виникнення паводків встановлено, що, головною зоною 
формування паводків у регіоні є верхні та середні частини водозборів правих приток річок Тиси, які 
розташовані на західних схилах Карпат [68, 69, 71]. 

З верхніх ділянок Тиси та її правобережних приток надходить близько 75-85 відсотків річного 
стоку головних річок. У періоди літніх паводків частка карпатських водозборів складає у більшості 
випадків 90-95 відсотків місячного стоку. 

Періодичність процесів, пов’язаних зі шкідливою дією водта їх ймовірність, підвищується також 
і у зв’язку з існуванням природної циклічності сухих і вологих періодів. Наведені дослідження свідчать 
про наявність певної закономірності у багаторічних коливаннях стоку води на річках Закарпатської 
області. Відповідна закономірність простежується у чергуванні періодів (груп років) підвищеної та 
низької водності. Протяжність цих періодів становить 18 і 8 років відповідно. Повторюваність згаданих 
періодів має досить чітку циклічність (табл. 5.8).  
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- тривале використання полонин під пасовища погіршило їх водно-фізичні властивості, 
спричинило перетворення високогірних лук у деградовані внаслідок неорганізованого випасу 
низькопродуктивні біловусові пустища з низькою водозатримкою і водотрансформаційною здатністю, 
що також посилило процеси збільшення поверхневого стоку у верхів’ях;

- розвиток промисловості, особливо у післявоєнний період, сприяв збільшенню лісопереробного 
виробництва, внаслідок чого оголено 20 відсотків площі, відбулось погіршення санітарного стану 
хвойних лісів та зменшення їх водотрансформаційної функції. 

Невідємною частиною впливу, а в ряді випадків вирішальну роль у формуванні паводків у 
Карпатському регіоні відіграє стан лісів та іншої рослинності, які виконують ґрунтозахисну і 
водорегулюючу роль. Ліси стримують розвиток паводків, створюють сприятливі умови для затримки 
частини дощів, поглинаючи менші дощі кронами дерев і лісовою підстилкою.

Не секрет і те що щорічно зростають потреби в деревині, що потребує збільшення лісозаготівель 
(рубок лісу). Часто ці рубки перевищують приріст деревини, що призводить до деградації гірських і 
передгірських лісів. В Закарпатті з 1947 по 1960 рр. було вирубано 75 млн м3 деревини на площі 

тис. га. Це перевищило розрахункову лісосіку більш, ніж у два рази. Переруб в лісах призводить до 
суттєвих змін екологічної обстановки. Тому, щоб не допустити водної ерозії і зменшити поверхневий 
стік, залісненість схилів повинна бути не менше 40 відсотків [67].Наукові дослідження, проведені в 
США в басейні р. Теннессі, показали, що при правильній експлуатації лісів піки паводків можуть бути 
знижені на 60-70 відсотків. Пошкодження ґрунту під час проведення лісозаготівель складає: при 
суцільних рубках -85 відсотків, вибіркових 20 відсотків всієї площі лісосіки. Відповідно, обсяг 
змиву ґрунту при суцільних рубках досягає 1100 м3/га, а при вибіркових рубках -65 м3/га. Після 
інтенсивної вирубки, паводкова витрата води збільшується в об’ємі в 1,5-2,5 рази, а тривалість паводку 
скорочується в 3-4 рази.

Ще одним впливовим фактором є нищення природної крім лісів рослинності в гірських регіонах 
часто приводить до формування селей, які наносять значних збитків. Селі в Карпатах стали 
проявлятися там, де вони раніше не спостерігались. Таким чином, пошкодження або знищення лісу 
паводками чи іншими стихійними явищами супроводжується порушенням водоохоронної і 
водорегулювальної його функції.

Проблемою при протипаводкову захисті є лісокористування у Карпатському регіоні.Надмірне 
вирубування лісів у поєднанні з незначним лісовідновленням, яке становило у 1985 році  10690 га, у 1990 
році  8575, у 1995 році  8479, у 1996 році  7587 га [71]. За період з 1996 р. до нинішнього часу 
кардинальних кроків у цьому напрямку не відбулося через відсутність відповідної нормативно-правової 
бази. Хронічно недофінансовуються заходи з охорони лісових земель, що спричинило зростання 
лісопорушень. Згідно з даними Рахункової палати Верховної Ради України, лише у 2001 році самовільне 
вирубування лісів в Закарпатській області становило 7159 га, що завдало збитків на суму 2,8 млн грн [74]. 
Протягом минулого і нинішнього століть лісистість у рівнинних районах та передгір’ї Карпат знизилась до 
20,2 відсотків, а в гірських районах  до 53,5 відсотків і хоча є найвищою на Україні, але для збереження 
екологічної рівноваги в умовах цього регіону вона повинна бути в межах 70 відсотків. 

Отож, основними факторами, які спричиняють формування частих руйнівних паводків у Закарпатській 
області, на нашу думку, є: природні умови, стан лісового господарства та антропогенний вплив людини.

Найбільш ймовірною причиною утворення окремих великих зимових паводків на фоні 
інтенсивних дощів за наявності глибокого снігового покриву, може бути танення снігів на фоні різкого 
потепління, що підтверджує паводок в грудні-січні 1947-1948 років.

З допомогою системного аналізу причин виникнення паводків встановлено, що, головною зоною 
формування паводків у регіоні є верхні та середні частини водозборів правих приток річок Тиси, які 
розташовані на західних схилах Карпат [68, 69, 71].

З верхніх ділянок Тиси та її правобережних приток надходить близько 75- відсотків річного 
стоку головних річок. У періоди літніх паводків частка карпатських водозборів складає у більшості 
випадків 90-95 відсотків місячного стоку.

Періодичність процесів, пов’язаних зі шкідливою дією водта їх ймовірність, підвищується також 
і у зв’язку з існуванням природної циклічності сухих і вологих періодів. Наведені дослідження свідчать 
про наявність певної закономірності у багаторічних коливаннях стоку води на річках Закарпатської 
області. Відповідна закономірність простежується у чергуванні періодів (груп років) підвищеної та 
низької водності. Протяжність цих періодів становить 18 і 8 років відповідно. Повторюваність згаданих 
періодів має досить чітку циклічність (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 
Циклічність періодів підвищеної водності та характерні для них паводки 

Періоди підвищеної водності Роки, в які спостерігалися високі паводки 

1912-1929 1913, 1914, 1919, 1926, 1927 

1938-1955 1941, 1947, 1948, 1955 

1964-1981 1965, 1968, 1969, 1970, 1974, 1980 

1990-2010 1992, 1993, 1998, 2001, 2004, 2008, 2010 
 

Підвищена водність на річках регіону часто формує високі (нерідко катастрофічні) паводки, 
зумовлені інтенсивними опадами. Так в 2010 р. завершився період підвищеної водності, який наступив 
після періоду низької водності періоду 1982-1989  років і супроводжувався відповідними паводками. У 
зв’язку з цим мали місце високі паводки 1992, 1993 рр. – в басейні р. Тиси, 1994 р. – на річках Західної 
Німеччини, 1997 р. – у Польщі, Чехії, Словаччині, на сході Німеччини, а також у басейні Дністра та на 
річках Криму. А в 1998 р. лише в басейні Тиси сформувалось 6 високих паводків. 

Отож випливає, що історичні паводки в Карпатах є характерним елементом гідрологічного режиму 
гірських річок. Вони повторюються через кожні 10-15 років і затоплюють значні прибережні території, 
наносять населенню, природі, промисловим та сільськогосподарським об’єктам значні збитки. 

Високі паводки в басейні р. Тиса мали місце у 1998, 2001, 2008 та 2010 рр. Вони зумовлені, перш 
за все, інтенсивними опадами. У 1998 році за кількістю річних опадів мав забезпеченість 10 відсотків, а 
опади в листопаді, коли мав місце паводок також були 10-ти відсотково забезпеченими. У 2001 р. річні 
опади характеризувалися забезпеченістю в 15 відсотків, а опади в березні були з 5-ти відсотковою 
забезпеченістю. У 2008 році відповідно річні опади були із 40 відсотковою забезпеченістю, а опади у 
липні цього року становили 10 відсотків. Відтак випливає, що основними чинниками формування 
високих паводків є величини добових шарів опадів та інтенсивність їх випадання  в зонах ризику. 

Інвестицій у протипаводковий захист територій зокрема у протипаводковийінженерний захист та 
меліоративні роботи у Закарпатській області проводяться з першої половини ХVIII ст. Так паводки 
1869, 1878, 1903, 1913 рр. спонукали до будівництва водоскидних каналів та обвалування річок. Перші 
водозахисні дамби були побудовані у 1863 р. на території саме Закарпаття. З метою протипаводкового 
захисту населених пунктів і територій у післявоєнний період в області створено комплекс 
водозахисних гідротехнічних споруд шляхом будівництва нових і реконструкції раніше побудованих 
протипаводкових об’єктів (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 
Діючі водозахисні споруди у Закарпатській області до виконання  

Програми протипаводкового захисту за 2006-2010 роки 

Водозахисні споруди 
Одиниці 
виміру 

Значення 

Дамби обвалування км 690 

Берегоукріплення км 274 

Каналізовані русла, канали  км 1344 

Гідротехнічні споруди  шт. 1107 

Прокопи шт. 82 

Насосні станції  шт. 49 

Продуктивність насосних станцій м3/с 126,7 

Потужність насосних станцій тис. кВт 23,8 

Водосховища об’ємом понад 1 млн м3
: 

  – кількість 

  – їх загальна площа водного дзеркала 

  – повний об’єм 

 

шт. 
га 

млн м3
 

 

9 

1560 

60,5 

Ставки:   –  кількість 

                – повний об’єм 

шт. 
млн м3

 

59 

8,9 

Кількість водомірних постів  шт. 44 

Загальна довжина осушувальної мережі (канали) км 5800 

Площа території, яка захищається водозахисними спорудами: – всього 

                     – у т.ч. сільськогосподарські угіддя 

 

тис. га 

тис. га 

 

200,0 

100,0 
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Програмна протипаводкова стратегія і захисні заходи підтримані сусідніми державами. 
Підписано п’ятисторонню українсько-угорську-румунську-словацьку-югославську «Концепцію 
комплексного протипаводкового облаштування басейну р. Тиса»у 2002 р., яка має важливе значення 
для подолання наслідків паводків та недопущення їх у майбутньому для всіх країн учасниць. 

Оцінити загальну вартість об’єктів протипаводкового захисту дуже важко, тому що будівництво 
ведеться понад 150 років і більшість з них неодноразово руйнувались, відновлювались та 
реконструювались. Проте знаючи їх кількість та середні параметри, про вартість можна судити за 
кошторисною вартістю будівництва нових типових об’єктів на сучасному етапі їх експлуатації. 

Вища  вартість  відновлення  дамби  в  районі  с.  Королево  на  ділянці №1 та  с. Бобове 
обумовлена тим, що під час паводку попередні дамби на цих ділянках були повністю зруйновані. На їх 
місці вимито котловани середньою глибиною відповідно 6,4 та 5,0 м на всій довжині розмиву дамби.  

Природним аспектом Закарпатського регіону є те, що у гірських частинах річок під впливом 
швидкої течії поступово розмивається і понижується дно, а вимитий при цьому матеріал зноситься і 
відкладається на рівнинних ділянках річок, де відповідно їх дно підвищується та створюються штучні 
підпори. Під час паводків цей процес значно прискорюється, що збільшує висоту паводків, підвищує їх 
руйнівну силу, спричиняє виходу більшої кількості паводкових вод на заплаву і як наслідок збільшує 
збитки. Врахування таких факторів потребує різноманітних заходів для запобігання розмиву дна річок 
у горах, зменшення там швидкості течії, укріплення берегів, розчищення дна, будівництво водосховищ 
влаштування прокопів і нарощування висоти водозахисних дамб на рівнинних ділянках річок [60,  61, 
63, 75, 76, 78, 79, 80, 81]. 

Вдосконалення регулювання паводків у Закарпатській області, а отже й величину інвестицій, 
вирішують за допомогою невеликих та малих водосховищ, яких нараховується більше 10, сумарною 
площею водного дзеркала в межах 1560 га і повним об’ємом понад 60,5 млн м3. Одні з них мають 
комплексне призначення, інші ж використовуються як спеціальні протипаводкові. Прикладом може 
послужити найбільше на Закарпатті Теребля-Рікське водосховище сумарною площею водного дзеркала 
155 га. і повним об’ємом 24 млн. м3. Воно створене тільки для одержання електроенергії Теребля-

Рікською ГЕС, однак уміле регулювання рівня води, призводить до мінімуму скидання води через 
греблю і, як наслідок – вже багато років збираються врожаї із заплавних земель, які раніше майже не 
засівалися через регулярні затоплення, а на тепер захищені.  

Використовуючи системний підхід в природокористуванні доцільно звернути увагу і на комплексне 
використання протипаводкових споруд. Один з напрямків розвиток сучасної гідроенергетики необхідно 
здійснювати із використанням водосховищ. Будівництво гідроелектростанції без регулюючих водосховищ 
мають низькі коефіцієнти використання стоку (нерідко нижче 0,1-0,2) і низьку економічну ефективність, 
оскільки не використовують стоку багатоводного періоду. Отож, регулювання стоку дозволяє збільшити 
потужності гідроелектростанцій, вироблення енергії та ступінь енергетичного використання стоку, що 
підвищує економічну ефективність споруд. 

Ще одним прикладом системного підходу до екологічно та економічно доцільного протипаводкового 
захисту є використання «акумуляторів» води для меліорації земель. Щоб, у засушливі пори року 
зволожувати та й в цілому необхідно проводити шлюзування на існуючих осушувально-зволожувальних 
системах. Так зволоження на Берегівській осушувально-зволожувальній системі, здійснюється шляхом 
підпору води на річці Боржаві, в заплаві якої біля с. Великі Береги споруджено два водосховища та 
попусками води з протипаводкових водосховищ, розташованих у верхів’ї осушувальної системи «Чорний 
Мочар» – «Мочила», «Бабічка», «Форнош», «Роман-Потік», а також подачею води магістральними 
каналами з подальшим скиданням в річки Тису і Латорицю за умови випадання дощів. Зволоження та 
полив сільськогосподарських культур частково здійснюється з Бобовищанського протипаводкового 
водосховищана Латорицькій осушувально-зволожувальній системі. 

Доцільно зазначити, що паводки та протипаводкове будівництво спричиняють збитки для 
рибного господарства. Отож, будівництво аккумулюючих водосховищ вирішує комплексно проблему 
риборозведення. Для штучного риборозведення у Карпатах на базі водосховищ організовані 8 
форельних рибозаводів. Для рибного господарства використовується таке водосховище як Бардневське 
на річці Уж, хоча варто відмітити, що рибопродуктивність водосховищ передгірних і гірських областей 
значно нижча від водосховищ рівнинної степової зони. 

Ще один аспект водосховища що вони мають також і рекреаційне значення. Також на берегах 
деяких з них створено зони відпочинку. Ряд водосховищ на річках Карпат в зоні курортів мають 
бальнеологічне значення та певну унікальність. 
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Мочар»  «Мочила», «Бабічка», «Форнош», «Роман-Потік», а також подачею води магістральними 
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Доцільно зазначити, що паводки та протипаводкове будівництво спричиняють збитки для 
рибного господарства. Отож, будівництво аккумулюючих водосховищ вирішує комплексно проблему 
риборозведення. Для штучного риборозведення у Карпатах на базі водосховищ організовані 8 
форельних рибозаводів. Для рибного господарства використовується таке водосховище як Бардневське 
на річці Уж, хоча варто відмітити, що рибопродуктивність водосховищ передгірних і гірських областей 
значно нижча від водосховищ рівнинної степової зони.

Ще один аспект водосховища що вони мають також і рекреаційне значення. Також на берегах 
деяких з них створено зони відпочинку. Ряд водосховищ на річках Карпат в зоні курортів мають 
бальнеологічне значення та певну унікальність.
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Таким чином можна зробити висновок, що водосховища у Закарпатській області мають 
беззаперечне значення як з точки зору водопостачання, гідроенергетики, запобігання руйнівній дії 
паводків, так і використання їх як протипаводкових споруд та джерел зрошення земель та відновлення 
сільськогосподарського виробництва. 

Реалізація державної програми «Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні 
р. Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 рр.», (фінансування якої дещо поліпшилось у порівнянні з 
попередніми періодами, яке на 01.2012 р. становить 55,3 відсотки) передбачає щорічне заощадження 
коштів (економічний ефект) у сумі 108,9 млн грн. Це означає, що Програмою передбачається ліквідація 
лише збитків у роки з 30-40 відсотковою забезпеченістю паводку. Тоді як паводки із нижчою 
забезпеченістю будуть завдавати збитки Закарпатській області в значних обсягах (810 млн грн у 1998р., 
10,5 відсоткової забезпеченості року опадами). Звідси можна зробити висновок, що навіть повне 
виконання Програми комплексного протипаводкового захисту басейну р. Тиса в обсязі 2471,9 млн грн. 
не створить безпечних умов для проживання населення Закарпатської області, а лише стане необхідним 
елементом на шляху захисту територій. 

Головним джерелом фінансування є державні програмитобто кошти державного бюджету. Проте 
для фінансування робіт з ліквідації наслідків паводку та протипаводкового захисту використовуються 
різноманітні джерела. Цеі місцевий бюджеті міжнародні інвестиції, позабюджетні фонди та інше.  

На ліквідацію наслідків паводків також використовуються значні особисті заощадження 
населення Закарпаття, облік яких не проводиться крім вищезгаданих джерел. 

Таблиця 5.10 
Натуральні очікувані результати виконання протипаводкової програми 

Протипаводкові заходи 
Одиниця 
виміру 

Обсяг  
робіт 

Загальна протяжність відновлених та нових протипаводкових дамб км 907 

Відрегульовані русла річок км 179 

Сумарний регулюючий об’єм протипаводкових ємностей (42) та польдерів (24) млн м3
 543 

Середньозважена величини зниження рівнів води м 1,0-1,5 

Зниження величини паводкової витрати води 
тис м3/с з 5,8 до 3,2 

% 35-40 

Зниження забезпеченості трансформованої паводкової витрати  % з 1 до 10 

Захист від шкідливої дії: 
    - населених пунктів 

- виробничих об’єктів 

    - сільськогосподарських угідь 

 

шт. 
шт. 

тис га 

 

500 

2600 

200 

 

Таблиця 5.11 
Участь органів виконавчої влади у реалізації протипаводкової програми 

Назва органу виконавчої влади 
Обсяг робіт, 

млн.грн. 
ДержавнеагентствоводнихресурсівУкраїни 2 149  

Мінтрансзв’язку (інженерні споруди залізниці) 48 

Укравтодор (реконструкція автодоріг) 168 

Держкомзем (протиерозійні заходи) 48,5 

МНС (розвиток системи гідрометспостережень) 28 

Закарпатська облдержадміністрація (протиселеві споруди) 22,9 
 

Грошова динаміка фінансування Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. 
Тиса Закарпатської області представлено на рис. 5.6. У 2006 р. із запланованих 71 млн грн. області 
виділено 70,9 млн грн., а в 2007 р. – із запланованих 96,8 млн грн. надійшло – 70,9 млн грн. У 2008 р. 
Закарпаття із запланованих 204,3 млн грн. отримало лише 124,9 млн грн., тобто всього 61,1 відсотків 
передбачених інвестицій.  

Це дозволило дещо підвищитиступінь протипаводкового захисту і зменшити збитки, про що 
свідчить наведена на рис. 5.7 динаміка зменшення збитків від паводків, починаючи з найбільшого 
(1998 р.) за досліджуваний період до сучасних днів, тобто за 1998-2010 рр.  
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Рис. 5.6. Фінансування «Програми комплексного протипаводкового захисту  
в басейні р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки» 

 

 

Рис. 5.7. Зменшення збитків за 1998-2010 роки залежно від вкладених інвестицій  
у протипаводковий захист (наростаючим підсумком) 

 

З допомогою проведених досліджень встановлено, що при вкладанні інвестицій в обсязі 
200 млн. грн., щорічні збитки зменшились на 525 тис. грн. порівняно із 1998 р. Системне збільшення 
інвестицій у протипаводковий захист призводить, відповідно, до зменшення щорічних збитків. 

Зважаючи на масштаби паводків, матеріальні збитки були б набагато меншими якби 
фінансування державної «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в 
Закарпатській області на 2006-2015 роки» відбувалось у повному обсязі. У період 2006-2012 років 
Закарпатська область недоотримала 646,5 млн. грн. або 48,4 відсотки. Нажаль не фінансувалися 
державні цільові програми протизсувних заходів та відселення населення із зсувонебезпечних 
територій області. 

Результати виконання державної «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні 
р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки» у натуральних показниках наведено в табл. 5.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

Рис. 5.6. Фінансування Програми комплексного протипаводкового захисту 
в басейні р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки

Рис. 5.7. Зменшення збитків за 1998-2010 роки залежно від вкладених інвестицій 
у протипаводковий захист (наростаючим підсумком)

З допомогою проведених досліджень встановлено, що при вкладанні інвестицій в обсязі 
млн. грн., щорічні збитки зменшились на 525 тис. грн. порівняно із 1998 р. Системне збільшення 

інвестицій у протипаводковий захист призводить, відповідно, до зменшення щорічних збитків.
Зважаючи на масштаби паводків, матеріальні збитки були б набагато меншими якби 

фінансування державної «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в 
Закарпатській області на 2006- роки» відбувалось у повному обсязі. У період 2006-2012 років 
Закарпатська область недоотримала 646,5 млн. грн. або 48,4 відсотки. Нажаль не фінансувалися 
державні цільові програми протизсувних заходів та відселення населення із зсувонебезпечних 
територій області.

Результати виконання державної «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні 
р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки» у натуральних показниках наведено в табл. 5.12. 
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Таблиця 5.12 
Результати виконання«Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні  

р. Тиси Закарпатської області на 2006-2015 роки» за 2006-2011 роки 

Протипаводкові 
заходи 

Одиниці 
виміру 

Передбачено 
Програмою 

Виконання Програми Разом 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 абсол. відсотки 

Захисні дамби км 907 19,6 29,1 31,4 25,7 12,5 9,5 137,5 15,2 

Берегоукріплення км 118 8,6 10,5 8,2 17,6 4,6 1,7 55,7 47,2 

Захист населених 
пунктів 

шт. 500 13 16 22 22 10 5,0 96,0 19,2 

Захист с/г угідь тис га 200 7 9 14 18 11 6,0 75,1 37,6 
 

Виконання програми згідно даних табл. 5.12, за шість років, яка розрахована на десять років, 
відбувалося повільними темпами. Із запланованих 907 км, захисних дамб побудовано лише 137,5 км, 
що становить 15,2%, захист населених пунктів виконано на 19,2% та інше. 

Аналізуючи паводок грудня 2010 р., то з позицій рівнів води та об’єму стоку він прирівнюється 
до паводку 2001 р., а збитки склали біля 73 млн грн., що в 3,9 рази менше можливих збитків. Це 
свідчить, що виконання Програми протипаводкового захисту призвело до запобігання збитків. 

Програмою передбачено на 2012 рік виділити з державного бюджету 261,8 млн грн, фактичне 
виділення – 100,0 млн грн., що становить 38,2 відсотків. За рахунок цих коштів буде погашена 
кредиторська заборгованість у сумі 19,6 млн грн. та збудовано 8,5 захисних дамб, 4,35 км 
берегоукріплення, розчищено 7,83 км русел річок та побудовано 3 гідротехнічні споруди, що захистить 
8 населених пунктів та 9,8 тис. га сільськогосподарських угідь. Протягом 2008-2011 років з місцевого 
бюджету виділено 18,7 млн. грн.на виконання протипаводкових заходів 

Отож, впровадження протипаводкових заходів значною мірою зменшило величину збитків від 
паводкових вод (рис. 5.8). 

 

 

Рис. 5.8. Порівняння річних збитків та інвестицій у протипаводкові заходи 1998-2010 роки 
 

Проведені результати досліджень свідчать, що за рахунок вкладених інвестицій, обсяг яких у 
протипаводкові заходи збільшився з 20 млн. грн. у 1998 р. до 750 млн. грн у 2011 р. за зростаючим 
підсумком спостерігається тенденція до зменшення річних збитків від паводкових вод з 810 млн. грн. у 
1998 році до 73 млн.грн.у 2010 р. У дослідженні виконано математична обробка результатів і отримана 
залежність величини збитків від суми вкладених інвестицій зростаючим підсумком (рис. 5.9), яка може 
бути використана у майбутньому для прогнозування обсягів інвестицій у протипаводковий захист 
територій зазначеного регіону: 

 𝑦𝑦 = 4358,297 ∙ х0,567,  (5.5) 

де у – збитки (млн грн); х – вкладені інвестиції (млн грн).  
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Рис. 5.9. Залежність величини збитків від суми вкладених інвестицій  
зростаючим підсумком (1998-2010 рр.)  

 

Також слід зазначити, що Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса 
Закарпатської області на 2006-2015 рр. не враховувала збитків, які будуть нанесені Закарпаттю у 
зв’язку з її здійсненням. Насамперед це стосується втрат, пов’язаних із відведенням земельної території 
для влаштування дамб обвалування річок та для міждамбового просторутехнологічних підїздних 
шляхів. 

Невраховані кошти для відшкодування цих збитків можна використати для освоєння нових 
земель (шляхом осушення заболочених земель площею 20-25 тис.га) або ці кошти можна використати 
для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на заплавних землях. 

Майбутні підходи та визначення стратегічних напрямів протипаводкового захисту території 
повинні здійснюватись комплексно. На основі науково-обґрунтованих висновків, з попередженням 
можливих техногенно-екологічних катастроф у майбутньому, бути спрямованими на створення 
безпечних умов проживання людини в екологічно небезпечних регіонах та відновлення природного 
середовища, вирішення питань формування і здійснення державної екологічної політики України на 
шляху її до сталого розвитку та інтегрування у світове співтовариство. 

Кліматичні зміни, щоспостерігаються і в Україні,зокрема, простежується тенденція до зниження 
температури повітря впродовж теплої пори року. Це призводить до зменшення випаровування, 
зростання вологості верхнього шару ґрунту. В свою чергу тенденція зростання температур взимку 
сприяє тому, що паводконебезпечний період розтягується мало не на весь рік [82]. За останніх 50 років, 
середня температура січня підвищилась на 2-3 С, а липня – навпаки зменшилась. При цьому 
зареєстровано і збільшення річної кількості опадів. Зазначені зміни кліматичних чинників призводять 
до збільшення природної водності річок та кількості паводків та можливі відновлювальні роботи.  

Наведені вище дані про причини формування високих і частих паводків, зумовлені здебільшого 
глобальними змінами клімату та його циклічністю, впливом їх на водність річок, свідчать що саме 
чинники природного походження останнім часом були однією з головних причин виникнення та 
прояву стихійних явищ і процесів, пов’язаних зі шкідливою дією вод. 

Напрями вдосконалення науково-методичних підходів до оцінювання збитків від паводків 
протипаводкового захисту в Карпатах повинно ґрунтуватись на узагальненні та систематизації досвіду, 
розширенні і поглибленні науково-інформаційної бази про стан навколишнього природного 
середовища.  
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Рис. 5.9. Залежність величини збитків від суми вкладених інвестицій 
зростаючим підсумком (1998-  рр.) 

Також слід зазначити, що Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса 
Закарпатської області на 2006-2015 рр. не враховувала збитків, які будуть нанесені Закарпаттю у 
зв’язку з її здійсненням. Насамперед це стосується втрат, пов’язаних із відведенням земельної території 
для влаштування дамб обвалування річок та для міждамбового просторутехнологічних підїздних 
шляхів.

Невраховані кошти для відшкодування цих збитків можна використати для освоєння нових 
земель (шляхом осушення заболочених земель площею 20-25 тис.га) або ці кошти можна використати 
для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на заплавних землях.

Майбутні підходи та визначення стратегічних напрямів протипаводкового захисту території 
повинні здійснюватись комплексно. На основі науково-обґрунтованих висновків, з попередженням 
можливих техногенно-екологічних катастроф у майбутньому, бути спрямованими на створення 
безпечних умов проживання людини в екологічно небезпечних регіонах та відновлення природного 
середовища, вирішення питань формування і здійснення державної екологічної політики України на 
шляху її до сталого розвитку та інтегрування у світове співтовариство.

Кліматичні зміни, щоспостерігаються і в Україні,зокрема, простежується тенденція до зниження 
температури повітря впродовж теплої пори року. Це призводить до зменшення випаровування, 
зростання вологості верхнього шару ґрунту. В свою чергу тенденція зростання температур взимку 
сприяє тому, що паводконебезпечний період розтягується мало не на весь рік [82]. За останніх 50 років, 
середня температура січня підвищилась на 2-  С, а липня навпаки зменшилась. При цьому 
зареєстровано і збільшення річної кількості опадів. Зазначені зміни кліматичних чинників призводять 
до збільшення природної водності річок та кількості паводків та можливі відновлювальні роботи. 

Наведені вище дані про причини формування високих і частих паводків, зумовлені здебільшого 
глобальними змінами клімату та його циклічністю, впливом їх на водність річок, свідчать що саме 
чинники природного походження останнім часом були однією з головних причин виникнення та 
прояву стихійних явищ і процесів, пов’язаних зі шкідливою дією вод.

Напрями вдосконалення науково-методичних підходів до оцінювання збитків від паводків 
протипаводкового захисту в Карпатах повинно ґрунтуватись на узагальненні та систематизації досвіду, 
розширенні і поглибленні науково-інформаційної бази про стан навколишнього природного 
середовища. 
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На річках басейну р. Тиса виникнення паводків спостерігалось практично щорічно, а в окремі 
роки – по кілька разів на рік. За період 1946-2010 років пройшло понад 150 паводків [83]. Збитків від 
паводків за ці роки, які нанесені економіці Закарпатської області, за даними обласної паводкової 
комісії, зведені в табл. 5.13.Дані показники свідчать про значні обсяги збитків, завданих паводковими 
водами Закарпатській області. За 1955-2010 рр. збитки від паводкових вод становлять 2708,0 млн грн., а 
в середньому за рік – 73,0 млн грн. Найбільших збитків завдали паводкові води: в 1970 р. – 237,0 млн 
грн, 1980 р. – 325,0 млн грн, 1998 р. – 810,0 млн грн та в 2001 р. – 284,9 млн грн. 

Таблиця 5.13 
Основні показники збитків від паводків у Закарпатській області  

Роки Опади, мм 
Забезпеченість року 
опадами, відсотки 

Збитки, млн грн 

річні наростаючим 
підсумком 

1955 989 10,5 43,7 43,7 

1957 637 78,5 21,3 65,0 

1958 725 52,5 9,8 74,8 

1965 801 35,0 14,2 89,0 

1967 710 65,0 10,9 99,9 

1968 726 67,0 10,4 110,3 

1969 542 94,4 34,4 144,7 

1970 870 24,5 237,0 381,7 

1971 569 90,0 35,5 417,2 

1972 611 82,5 24,0 441,2 

1973 558 92,5 23,5 464,7 

1974 10,38 5,5 33,6 498,3 

1975 914 12,0 87,9 586,2 

1976 835 30,5 61 646,3 

1977 833 30,0 85,2 731,5 

1978 795 42,0 115,8 847,3 

1979 791 42,5 64,4 911,7 

1980 1134 3,0 325,0 1236,7 

1986-1995 - - 127,9 1364,6 

1998 976 10,5 810,0 2174,6 

1999 899 42,5 6,5 2181,1 

2001 948 18,0 284,9 2466,0 

2008 783 40,0 169,0 2635,0 

2010 1063 5,2 73,0 2708,0 

 

Оцінювання збитків від паводків, необхідно зазначити, що обліковуються переважно прямі 
економічні збитки, а непрямі економічні та соціально-екологічні збитки не враховуються, хоча масштаби 
останніх значні. Пояснюється це відсутністю загальновизнаної методики обліку збитків від паводків. 
Водночас, відсутність повної інформації про обсяг збитків не дозволяє своєчасно і в потрібному обсязі 
застосувати захисні заходи з попередження та зменшення негативного впливу стихійних явищ, а часто 
затрудняє економічне обґрунтування захисних споруд, заходів та проведених робіт. 

Періодичність паводків підтверджують наукові висновки, що Карпати та прилеглі до них 
території є одним із найбільш паводконебезпечних регіонів України і в їхніх межах завжди існує 
реальна небезпека виникнення руйнівних паводків регіонального чи локального характеру, які слід 
очікувати у разі збільшення опадів. 
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Слід зауважити, що паводки мають як локальний, так і регіональний характер. Вони можуть 
виникати на окремому потічку, а можуть водночас охопити половину Карпат то з одного, то з іншого 
боку від головного вододільного хребта. Порівняння збитків від паводків та забезпеченість року 
опадами наведено на рис. 5.10. Результати цих досліджень свідчать, що між величиною збитків від 
паводків і забезпеченістю років опадами спостерігається певна залежність, тобто із збільшенням 
забезпеченості року опадами спостерігається зменшення величини збитків від паводків, яка 
пояснюється виконаними захисними роботами. 

 

 

 

Рис. 5.10. Динаміка щорічних збитків, завданих паводковими водами  
в залежності забезпечення років опадами 

 

На основі аналізу обсягу збитків, завданих паводковими водами територіям у різні роки 
забезпеченістю опадами, нами запропоновано 3 варіанти залежності збитків від забезпеченості року 
опадами.  

Залежність збитків від забезпеченості року опадами можна описати за допомогою змішаної 
лінійно-гіперболічної регресії (рис. 5.11) 

 xxy /58,53284,052,88  ,  (5.6) 

де у – збитки, млн грн.;  
х – забезпеченість опадами, %. 
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Слід зауважити, що паводки мають як локальний, так і регіональний характер. Вони можуть 
виникати на окремому потічку, а можуть водночас охопити половину Карпат то з одного, то з іншого 
боку від головного вододільного хребта. Порівняння збитків від паводків та забезпеченість року 
опадами наведено на рис. 5.10. Результати цих досліджень свідчать, що між величиною збитків від 
паводків і забезпеченістю років опадами спостерігається певна залежність, тобто із збільшенням 
забезпеченості року опадами спостерігається зменшення величини збитків від паводків, яка 
пояснюється виконаними захисними роботами.

Рис. 5.10. Динаміка щорічних збитків, завданих паводковими водами 
в залежності забезпечення років опадами

На основі аналізу обсягу збитків, завданих паводковими водами територіям у різні роки 
забезпеченістю опадами, нами запропоновано 3 варіанти залежності збитків від забезпеченості року 
опадами. 

Залежність збитків від забезпеченості року опадами можна описати за допомогою змішаної 
лінійно-гіперболічної регресії (рис. 5.11)

xxy /58 , (5.6)

де у збитки, млн грн.; 
х забезпеченість опадами, %.
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Рис. 5.11. Залежність величини збитків від забезпеченості року опадами (варіант 1) 
 

Отож, в цілому рівняння комбінованого лінійно-гіперболічного тренду є адекватною, оскільки 
значення критерію Фішера 7804,F   перевищує табличне значення 553,Fkp  . Однак, статистична 

значущість отриманої залежності невисока (коефіцієнт детермінації 33502 ,R  ). Перевірка 
статистичної значущості коефіцієнтів регресії показала, що вони не є статистично значущими 
(стандартна похибка 585322 ,ma  , t - статистика 9122 ,ta  ; стандартна похибка 8201 ,ma  , t - 

статистика 0311 ,ta  ; стандартна похибка 23520 ,ma  , t - статистика 6910 ,ta  ). Табличне значення t
- критерію Стьюдента для кількості даних 22n  при рівні значущості 95 % становить 092,tkp  .  

Оскільки вплив природних факторів на величину збитків має у значній мірі мінливий характер, 
це зумовлює низьку статистичну значущість отриманої нами моделі ((5.6), варіант 1). Тому розглянемо 
варіанти 2 і 3 моделювання залежності величини збитків від забезпеченості року опадами. 

Так, залежність збитків від забезпеченості року опадами можна описати за допомогою чистої 
гіперболічної регресії (рис. 5.12), яка описується рівнянням (5.7) 

 184031777 ,x/,y  ,  (5.7) 

де у – збитки, млн грн;  
х – забезпеченість опадами, %. 

 

 

Рис. 5.12. Залежність величини збитків від забезпеченості року опадами (варіант 2) 
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Отож, в цілому залежність є адекватною, оскільки значення критерію Фішера 4678,F   значно 
перевищує табличне значення 523,Fkp  . Однак, статистична значущість отриманої залежності 

невисока (коефіцієнт детермінації 29702 ,R  ). Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів 
регресії показала, що статистично значущим є лише перший коефіцієнт регресії (стандартна похибка 

142671 ,ma  , t - статистика 9121 ,ta  ). Табличне значення t - критерію Стьюдента для кількості даних 

22n  при рівні значущості 95% становить 092,tkp  . Вільний член регресії не є статистично 

значущим (стандартна похибка 65220 ,ma  , t - статистика 7711 ,ta  ). Побудуємо рівняння регресії, 
виключивши з нього вільний член, отримуємо наступну залежність збитків від забезпеченості року опадами 
(рис. 5.13), яка описується рівнянням (5.8) 

 x/,y 301077 ,   (5.8) 

де у – збитки, млн грн;  
х – забезпеченість опадами, %. 

 

 

Рис. 5.13. Залежність величини збитків від забезпеченості року опадами (варіант 3) 
 

Відповідність рівняння підтверджує високе значення критерію Фішера 65024,F  . Коефіцієнт 
детермінації залежності становить 54002 ,R  , коефіцієнт кореляції 7350,R  . Значущість лінійного 
коефіцієнта кореляції перевіряється на основі величини похибки коефіцієнта Rm  
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mR .  (5.9) 

де n  - кількість спостережень.  
Згідно фактичного значення t - критерію Стьюдента для коефіцієнта лінійної кореляції R  

визначається за формулою: 
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 .  (5.10) 

У нашому випадку маємо: n = 22; R = 0,735; mR = 0,152; tR = 4,85. Табличне значення критерію 
Стьюдента для рівня значущості 95% становить tR табл = 2,09. Отже, гіперболічна регресія  є статистично 
значущою. Тому, залежність (5.8) можна використовувати для оцінки залежності потенційних збитків 
від забезпеченості року опадами. 

Паводки 1998 року не дуже добре вписуються в отриману нами залежність, і не були нами 
враховані при її побудові, що пояснюється такими обставинами, як наростаюча масова вирубка лісів та 
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Отож, в цілому залежність є адекватною, оскільки значення критерію Фішера 467F  значно 
перевищує табличне значення ,Fkp  . Однак, статистична значущість отриманої залежності 

невисока (коефіцієнт детермінації R  ). Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів 
регресії показала, що статистично значущим є лише перший коефіцієнт регресії (стандартна похибка 

,m  t - статистика ,t  ). Табличне значення t - критерію Стьюдента для кількості даних 

22 при рівні значущості 95% становить ,tkp  . Вільний член регресії не є статистично 

значущим (стандартна похибка 6522,m  t - статистика 771,t  ) Побудуємо рівняння регресії, 
виключивши з нього вільний член, отримуємо наступну залежність збитків від забезпеченості року опадами 
(рис. 5.13), яка описується рівнянням (5.8)

x/y 30 ,  (5.8)

де у збитки, млн грн; 
х забезпеченість опадами, %.

Рис. 5.13. Залежність величини збитків від забезпеченості року опадами (варіант 3)

Відповідність рівняння підтверджує високе значення критерію Фішера 650F  . Коефіцієнт 
детермінації залежності становить R  , коефіцієнт кореляції 735R  . Значущість лінійного 
коефіцієнта кореляції перевіряється на основі величини похибки коефіцієнта Rm
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mR . (5.9)

де n - кількість спостережень. 
Згідно фактичного значення t - критерію Стьюдента для коефіцієнта лінійної кореляції R

визначається за формулою:

R
RtR 


 . (5.10)

У нашому випадку маємо: n = 22; R = 5; mR = ; tR = 4,85. Табличне значення критерію 
Стьюдента для рівня значущості 95% становить tR табл = 2,09. Отже, гіперболічна регресія  є статистично 
значущою. Тому, залежність (5.8) можна використовувати для оцінки залежності потенційних збитків 
від забезпеченості року опадами.

Паводки 1998 року не дуже добре вписуються в отриману нами залежність, і не були нами 
враховані при її побудові, що пояснюється такими обставинами, як наростаюча масова вирубка лісів та 
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багаторічна відсутність фінансування захисних робіт. Після паводку 1998 року розпочалося більш 
активне державне фінансування захисних протипаводкових заходів, завдяки чому наступні паводки 
мали наслідком набагато менші збитки.  

Величину інвестицій у протипаводковий захист можна визначити лише на основі розрахунків 
вартості об’єктів протипаводкового захисту територій. Оскільки такі розрахунки часто відсутні, то 
обсяг інвестицій у протипаводкові заходи можна визначити виходячи із ефективності інвестицій в 
Закарпатській області (0,25-0,30). Виходячи із обсягу максимальних збитків (810 млн грн) і 
ефективності інвестицій в області (0,25), обсяг інвестицій у протипаводковий захист територій буде 
становити: 

 
інв

інв Е
ЕІ  ,  (5.11) 

де інвІ  – обсяг інвестицій; 
     Е – ефект від впровадження інвестицій (обсяг попереджених збитків від паводків); 
     Еінв – ефективність інвестицій. 

інвІ  = 810 / 0,25 = 3240 млн грн. 
Отож, для створення безпечних умов проживання та підприємницької діяльності, необхідно було 

б для здійснення державної «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у 
Закарпатській області на 2006-2015 рр.» передбачити 3240 млн грн. 

В залежності до обсягу інвестицій в сумі 2471,9 млн. грн., що виділені на здійснення державної 
«Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006-

2015 рр.» та передбачуваного Програмою щорічного економічного ефекту в сумі 108,9 млн. грн., 
ефективність інвестицій буде становити:  
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де інвЕ  – ефективність інвестицій; 
Е – величина ефекту (збитки від паводків); 

інвІ  – інвестиції у протипаводкові заходи. 
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Термін окупності інвестицій у протипаводкові заходи буде становити: 
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інв  ,  (5.13) 

де інвТ  – термін окупності інвестицій у протипаводковий захист територій. 
     Е – величина ефекту (збитки від паводків); 

інвІ  – інвестиції у протипаводкові заходи. 
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,Т інв  (роки). 

Також крім прямих інвестицій у протипаводкові заходи, необхідні щорічні витрати на 
підтримання протипаводкових споруд у робочому стані: витрати для проведення поточного та 
капітального ремонту протипаводкових споруд, заробітна плата персоналу, витрати на утримання 
насосних станцій тощо. За нашими підрахунками, величина цих витрат буде становити 25-30 млн. грн в 
рік. Враховуючи експлуатаційі витрати для протипаводкових споруд ефективність інвестицій у 
протипаводковий захист територій буде становити: 
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З обсягу збитків, завданих паводковими водами в Закарпатті, та ефективності інвестицій в цьому 
регіоні (Е=0,25), досліджено залежність між величиною збитків і обсягом інвестицій, необхідних для 
попередження збитків, яка наводиться на рис. 5.14. 

 

Рис. 5.14. Залежність величини інвестицій від обсягу збитків,  
завданих паводковими водами територіям 

 

Отож, одержана залежність носить параболічний характер і описується рівнянням: 
 

 yі = bxі+cxі
2,  (5.14) 

де уі – обсяг інвестицій у протипаводкові заходи залежно від і-тої величини збитків від паводків; 
     хі – величина і-тих збитків, завданих паводковими водами; 
     b, c – коефіцієнти регресії. 

В основі дослідженої залежності між обсягом інвестицій і величиною збитків, завданих 
паводковими водами, визначено тісноту зв’язку між цими величинами, яка характеризується 
коефіцієнтом лінійної кореляції (r = 0,99), який свідчить про високий рівень тісноти зв’язку 
(залежності) між обсягом інвестицій і величиною збитків. 

Можлива похибка коефіцієнта лінійної кореляції становить: 
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де 
rS  – похибка коефіцієнта лінійної кореляції; 

n – кількість пар порівняння; 
n – 2 – ступінь свободи. 

Таким чином, коефіцієнт кореляції r = 0,99 ± 0,05 (від 1,0 до 0,94). 
Характеристика суттєвості зв’язку між величиною інвестицій і обсягом збитків від паводків, 

розраховуємо критерій значущості (істотності) коефіцієнта лінійної кореляції:  
- фактичне значення критерію значущості коефіцієнта лінійної кореляції становить: 
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де 
ф

t r
 – фактичний критерій значущості (істотності) коефіцієнта лінійної кореляції. 

- теоретичне значення критерію значущості (критерій Стьюдента) коефіцієнта лінійної кореляції 
становить: 
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Таким чином, коефіцієнт кореляції r = 0,99 ± 0,05 (від 1,0 до 0,94).
Характеристика суттєвості зв’язку між величиною інвестицій і обсягом збитків від паводків, 

розраховуємо критерій значущості (істотності) коефіцієнта лінійної кореляції: 
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- теоретичне значення критерію значущості (критерій Стьюдента) коефіцієнта лінійної кореляції 
становить:
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trтеор. = 2,8. 

Якщо trф є більшим, ніж trтеор. (критерій Стьюдента), то зв’язок між обсягом інвестицій і 
величиною збитків, завданих паводковими водами, є суттєвим, оскільки 19,8 > 2,8 (критерій 
Стьюдента). Тому зв’язок між обсягом інвестицій і величиною збитків, завданих паводковими водами, 
є суттєвим, то цей зв’язок описується відповідним рівнянням регресії: 

 уі = 1,96хі + 0,004хі
2,  (5.17) 

де уі – обсяг інвестицій у протипаводкові заходи залежно від і-тої величини збитків від паводків; 
хі – величина і-тих збитків, завданих паводковими водами. 

В результаті, якщо відомо величину збитків від паводків, можна попередньо визначити потребу в 
інвестиціях у протипаводковий захист територій. 

Сучасні умови частої повторюваності паводків основою планування протипаводкових заходів у 
басейні р. Тиса повинно виступати прогнозування динаміки величини можливих збитків та річних 
інвестицій, призначених для попередження цих збитків через будівництво протипаводкових споруд. У 
зв’язку з цим необхідно запропонувати прогнозні моделі динаміки потенційних збитків та інвестицій, 
необхідних для зменшення та попередження негативного впливу паводків на відповідні території 
затоплення. 

В (табл. 5.14) представлено дані про втрати від катастрофічних паводків. До таких  віднесено 
паводки, які принесли збитки порядку 100 млн.грн.. і більше. А відповідно і величину державного 
фінансування у рамках державної програми протипаводкового захисту у басейні річки Тиса.  

Таблиця 5.14 
Збитки від катастрофічних паводків та інвестування протипаводкових заходів у басейні р. Тиса 

№  
з/п 

Роки 

Втрати від 
катастрофічних 

паводків, 
млн грн 

Інвестування, 
млн грн 

Сума  
інвестицій, 

млн грн 

1 1998 810 20 20.0 

2 1999 - 60 80.0 

3 2000 - 40 120.0 

4 2001 317 25.7 145.7 

5 2002 - 1.2 146.9 

6 2003 - 22 168.9 

7 2004 - 13.2 182.1 

8 2005 - 10 192.1 

9 2006 - 70.9 263.0 

10 2007 - 70.9 333.9 

11 2008 169 124.9 458.8 

12 2009 - 164.2 623.0 

13 2010 73 100.0 723.0 

14 2011 - 27.2 750.2 
 

Проаналізувавши збитки від катастрофічних паводків та інвестування протипаводкових заходів 
можна сказати про достатньо високу ефективність заходів, які були вжиті в останні 13 років для 
захисту населення та народного господарства Закарпатської області від стихійних паводків. 
Фінансування, яке розпочалося після катастрофічного паводку 1998 року дозволило реалізувати низку 
протипаводкових проектів, результатом чого стало зменшення збитків від паводків, які послідували 
після 2000 року. Основою цих заходів послужило регулярне (хоча і не зовсім рівномірне) 
фінансування, яке обумовило можливість будівництва захисних споруд та вжиття інших меліоративних 
заходів. Захисний потенціал протипаводкових споруд визначається сумою вкладених інвестицій на 
протипаводкові заходи. 

Проведені дослідження показали, що динаміка накопичення інвестицій у реалізовані в системі 
захисних протипаводкових споруд добре описується квадратичним трендом (рис. 5.15) 

 xxy 867,4526,3 2  ,  (5.18) 

де у – накопичені інвестиції, млн грн; х - номер року. 
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Рис. 5.15. Динаміка накопичення інвестицій, спрямованих на протипаводкові заходи  
(нижня вісь – номер року, починаючи з 1998 р.) 

 

Отож, в цілому модель є адекватною, оскільки значення критерію Фішера 521,317F  

перевищує табличне значення 98,3
kp

F . Коефіцієнт детермінації залежності становить 981,02 R , 

коефіцієнт кореляції 991,0R . Значущість лінійного коефіцієнта кореляції перевіряється на основі 
величини похибки коефіцієнта 

Rm . Для нашого випадку маємо: n = 14; R = 0,991; mR = 0,039; tR = 

25,20. Табличне значення критерію Стьюдента для рівня значущості 95% становить tR табл = 2,18. Це 
означає, що отримана нами оцінка коефіцієнта кореляції є достатньо надійною. 

Модель динаміки зменшення величини збитків від катастрофічних паводків описується 
гіперболічним трендом (рис. 5.16): 

 87,79/22,740  xy ,  (5.19) 

де у – збитки, млн грн;      х - номер року. 

 

Рис. 5.16. Динаміка зменшення розмірів втрат від паводків  
 

А коефіцієнт детермінації залежності (5.19) становить 977,02 R , коефіцієнт кореляції 
988,0R , похибка коефіцієнта mR = 0,107, критерій Стьюдента tR = 9,24. Табличне значення критерію 
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Рис. 5.15. Динаміка накопичення інвестицій, спрямованих на протипаводкові заходи 
(нижня вісь  номер року, починаючи з 1998 р.)

Отож, в цілому модель є адекватною, оскільки значення критерію Фішера 521,F

перевищує табличне значення 98,3
kp

F . Коефіцієнт детермінації залежності становить 981,R

коефіцієнт кореляції 991,R . Значущість лінійного коефіцієнта кореляції перевіряється на основі 
величини похибки коефіцієнта 

Rm . Для нашого випадку маємо: n = 14; R = 0,991; mR = 0,039; tR = 

25,20. Табличне значення критерію Стьюдента для рівня значущості 95% становить tR табл = 2,18. Це 
означає, що отримана нами оцінка коефіцієнта кореляції є достатньо надійною.

Модель динаміки зменшення величини збитків від катастрофічних паводків описується 
гіперболічним трендом (рис. 5.16):

87,79/  xy , (5.19)

де у збитки, млн грн;      х - номер року.

Рис. 5.16. Динаміка зменшення розмірів втрат від паводків 

А коефіцієнт детермінації залежності (5.19) становить R , коефіцієнт кореляції 
988,R , похибка коефіцієнта mR = 0,107, критерій Стьюдента tR = 9,24. Табличне значення критерію 
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Стьюдента для рівня значущості 95% становить tR табл. = 4,30. Це означає, що отримана нами оцінка 
коефіцієнта кореляції є достатньо надійною. 

Тому співвідношення (5.19) можна використати для оцінки потенційних збитків, які могли 
настати в роки, не відмічені на рис. 5.16 при збігу відповідних несприятливих факторів. Результати 
розрахунків використані для побудови залежності потенційних збитків від розміру накопиченого 
фінансування, яке описується степеневим трендом (рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Залежність величини збитків від суми вкладених інвестицій зростаючим підсумком 
 

Коефіцієнт детермінації залежності  становить 876,02 R , коефіцієнт кореляції 936,0R , 

похибка коефіцієнта mR = 0,102, критерій Стьюдента tR = 9,20. Табличне значення критерію Стьюдента 
для рівня значущості 95% становить tR табл. = 2,18. Отримана оцінка коефіцієнта кореляції є достатньо 
надійною. 

 5671.0297,4358  xy ,  (5.20) 

де у – збитки, млн грн;  
     х – вкладені інвестиції з наростаючим підсумком, молн грн. 

Варто зазначити, що в разі коли фінансування буде продовжено такими ж темпами, як це було в останні 
10 років, рівень безпеки вдасться зберегти і навіть підвищити. Для підтвердження  виконаємо екстраполяцію 
залежностей (5.19), (5.20) на 8 найближчих років. Результати екстраполяції наведені в табл. 5.15. 

Таблиця 5.15 
Прогнозування розмірів фінансування протипаводкових заходів  

у басейні р. Тиса (оптимістичний сценарій), млн грн 

Роки 
Сума накопичених 

інвестицій 

Річне 

фінансування 
Розмір потенційних збитків 

2012 866.3 107.1 94 

2013 980.5 114.2 88 

2014 1101.7 121.2 82 

2015 1230.0 128.3 77 

2016 1365.3 135.3 73 

2017 1507.7 142.4 69 

2018 1657.1 149.4 65 

2019 1813.6 156.5 62 

2020 1977.1 163.5 59 

Разом  1217.9  
 

Виходячи з аналізу табл. 5.15 випливає, що при достатньо обґрунтованих (але регулярних) річних 
фінансових внесках можна зменшити розмір очікуваних втрат у 14 разів порівняно з 1998 роком. А 
тепер проведемо оцінку підвищення рівня безпеки при темпах фінансування, запланованих урядом. 
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Статистичні дані показують, що за період 2002 – 2010 роки фактичне фінансування у середньому 
складало 40% від планового. Вважаючи, що така тенденція збережеться і на період до 2020 року та 
екстраполюючи моделі отримаємо наступні оцінки підвищення рівня безпеки до 2020 року (табл. 5.16, 
останній стовпець). 

Таблиця 5.16 

Прогнозування розмірів фінансування протипаводкових заходів  
у басейні р. Тиса (песимістичний сценарій), млн грн. 

Роки 
Річне фінансування 
(цільова програма) 

Річнефінансування 
(очікуване) 

Сума накопичених 
інвестицій 

Розмір потенційних 
збитків 

2012 161,3 64,52 814,7 108 

2013 163,3 65,32 880,0 104 

2014 189,6 75,84 955,9 99 

2015 196 78,4 1034,3 95 

2016 208,7 83,48 1117,8 92 

2017 228 91,2 1209,0 88 

2018 240,1 96,04 1305,0 85 

2019 221 88,4 1393,4 82 

2020 227,2 90,88 1484,3 79 

Разом 1835,2 734,08   
 

Як бачимо, при реалістичній оцінці обсягів фінансування урядом протипаводкових заходів у 
басейні р. Тиса рівень безпеки виявляється значно нижчим від попереднього варіанту. Проведена нами 
вище екстраполяція трендів (табл. 5.16) із збереженням темпів фінансування за останні роки може 
вважатися оптимістичним сценарієм розвитку подій. Оцінка коштів, які можуть бути реально виділені 
у відповідності до програми протипаводкового захисту в басейні р. Тиса на період до 2020 року 

(табл. 5.16) може вважатися песимістичним сценарієм розвитку подій.  
Проведена економіко-екологічна оцінка ефективності протипаводкових заходів показала, що 

найбільший економічний ефект і надійний захист заплавних територій від паводків можуть бути 
досягнуті при використанні комплексу заходів, і перш за все активних методів захисту. Активними 
методами є регулювання стоку як в руслі, так і на водозбірній площі басейну водотоку в поєднанні з 
пасивними методами такими як обвалування, розчищення дна, спорудження берегозахисних споруд, 
лісомеліорація тощо.  

Вибір способу захисту територій, що піддаються затопленню залежить від багатьох факторів, 
таких як: гідравлічний режим водотоку, рельєф місцевості, інженерно-геологічні і гідрогеологічні 
умови, наявність інженерних споруд у руслі і на заплаві (греблі, водосховища, мости, дороги, 
водозабори, дамби), розташування населених пунктів, сільськогосподарських угідь, підприємств тощо, 
які підлягають затопленню під час паводків, а також перспектив їх розвитку в майбутньому. 

Аналіз та вивчення й урахування всіх вищеописаних факторів та особливостей території, яка 
захищається від паводків, а також проведенням техніко-економічних розрахунків щодо використання 
різноманітних варіантів захисту визначається найбільш раціональне поєднання протипаводкових 
заходів. Досить складних і ретельних робіт потребує визначення вартості території, на якій можуть 
бути розміщені населені пункти, промислові об’єкти, сільськогосподарські угіддя тощо, що підлягає 
затопленню паводковими водами різної повторюваності та вибір заходів для їх захисту. При цьому 
потрібно враховувати те, що цінність кожної затоплюваної території підвищується залежно від темпів 
її освоєння для потреб промисловості, сільського господарства та населення. Для отримання 
оптимального рішення необхідно розглянути декілька варіантів розвитку продуктивних сил області 
[84– 92, 94 - 96]. В районах, де темпи розвитку продуктивних сил вищі, необхідно найбільш інтенсивно 
проводити роботи з протипаводкового захисту територій.  

Запропонований нами науково-методичний підхід до економіко-екологічного оцінювання 
ефективності інвестицій у протипаводковий захист територій за системним підходом при всебічному 
урахуванні місцевих умов дозволяє оптимально визначити схему протипаводкового захисту територій і 
оптимізувати обсяг інвестицій у такий захист. Пропонований науково-методичний підхід до економіко-

екологічного оцінювання інвестицій у протипаводковий захист територій передбачає їх оцінювання у 
три етапи. На першому етапі розглядаються економіко-екологічні підходи до оцінювання наслідків 
паводків та обґрунтування необхідності протипаводкового захисту територій. (рис.5.18). 
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Статистичні дані показують, що за період 2002 роки фактичне фінансування у середньому 
складало 40% від планового. Вважаючи, що така тенденція збережеться і на період до 2020 року та 
екстраполюючи моделі отримаємо наступні оцінки підвищення рівня безпеки до 2020 року (табл. 5.16, 
останній стовпець).

Таблиця 5.16
Прогнозування розмірів фінансування протипаводкових заходів 

у басейні р. Тиса (песимістичний сценарій), млн грн.

Роки Річне фінансування 
(цільова програма)

Річнефінансування 
(очікуване)

Сума накопичених 
інвестицій

Розмір потенційних 
збитків

Разом 

Як бачимо, при реалістичній оцінці обсягів фінансування урядом протипаводкових заходів у 
басейні р. Тиса рівень безпеки виявляється значно нижчим від попереднього варіанту. Проведена нами 
вище екстраполяція трендів (табл. 5.16) із збереженням темпів фінансування за останні роки може 
вважатися оптимістичним сценарієм розвитку подій. Оцінка коштів, які можуть бути реально виділені 
у відповідності до програми протипаводкового захисту в басейні р. Тиса на період до 2020 року
(табл. 5.16) може вважатися песимістичним сценарієм розвитку подій. 

Проведена економіко-екологічна оцінка ефективності протипаводкових заходів показала, що 
найбільший економічний ефект і надійний захист заплавних територій від паводків можуть бути 
досягнуті при використанні комплексу заходів, і перш за все активних методів захисту. Активними 
методами є регулювання стоку як в руслі, так і на водозбірній площі басейну водотоку в поєднанні з 
пасивними методами такими як обвалування, розчищення дна, спорудження берегозахисних споруд, 
лісомеліорація тощо. 

Вибір способу захисту територій, що піддаються затопленню залежить від багатьох факторів, 
таких як: гідравлічний режим водотоку, рельєф місцевості, інженерно-геологічні і гідрогеологічні 
умови, наявність інженерних споруд у руслі і на заплаві (греблі, водосховища, мости, дороги, 
водозабори, дамби), розташування населених пунктів, сільськогосподарських угідь, підприємств тощо, 
які підлягають затопленню під час паводків, а також перспектив їх розвитку в майбутньому.

Аналіз та вивчення й урахування всіх вищеописаних факторів та особливостей території, яка 
захищається від паводків, а також проведенням техніко-економічних розрахунків щодо використання 
різноманітних варіантів захисту визначається найбільш раціональне поєднання протипаводкових 
заходів. Досить складних і ретельних робіт потребує визначення вартості території, на якій можуть 
бути розміщені населені пункти, промислові об’єкти, сільськогосподарські угіддя тощо, що підлягає 
затопленню паводковими водами різної повторюваності та вибір заходів для їх захисту. При цьому 
потрібно враховувати те, що цінність кожної затоплюваної території підвищується залежно від темпів 
її освоєння для потреб промисловості, сільського господарства та населення. Для отримання 
оптимального рішення необхідно розглянути декілька варіантів розвитку продуктивних сил області 
[ - 96]. В районах, де темпи розвитку продуктивних сил вищі, необхідно найбільш інтенсивно 
проводити роботи з протипаводкового захисту територій. 

Запропонований нами науково-методичний підхід до економіко-екологічного оцінювання 
ефективності інвестицій у протипаводковий захист територій за системним підходом при всебічному 
урахуванні місцевих умов дозволяє оптимально визначити схему протипаводкового захисту територій і 
оптимізувати обсяг інвестицій у такий захист. Пропонований науково-методичний підхід до економіко-

екологічного оцінювання інвестицій у протипаводковий захист територій передбачає їх оцінювання у 
три етапи. На першому етапі розглядаються економіко-екологічні підходи до оцінювання наслідків 
паводків та обґрунтування необхідності протипаводкового захисту територій. (рис.5.18).
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При визначенні ефективності інвестицій у протипаводковий захист територій, виходячи з 
попередніх досліджень на нашу думку, доцільно інвестиції у протипаводковий захист співставляти не 
тільки з обсягом прибутку, а із збитками, яких можна запобігти за рахунок вкладання інвестицій. За 
умови, якщо при виборі схеми протипаводкового захисту території не можливо повністю попередити 
збитки від паводків, то при обґрунтуванні ефективності протипаводкового захисту територій необхідно 
їх враховувати як непопереджені втрати. І тоді економічна ефективність інвестицій у протипаводковий 
захист територій буде визначатися за залежністю: 

 
нінПЗ

НПЕКПТ
інв БвКК

ЗбСЗбЕ



 ,  (5.21) 

де НПЗб  – непопереджені збитки. 
Експлуатаційні витрати на утримання протипаводкових споруд, пов’язані із утриманням 

гідротехнічних споруд у робочому стані, зазвичай включають у себе: 

 інелзппЕК ССССАС  ,  (5.22) 

де, СЕК – експлуатаційні (поточні) витрати на утримання гідротехнічних споруд. 
А – амортизаційні відрахування; 

пС – витрати на ремонти протипаводкових споруд; 

зпС  – заробітна плата працівників експлуатації протипаводкових споруд; 

елС  – витрати на електроенергію; 

інС  – інші витрати. 
Обгрунтування щодо визначення обсягу інвестицій у протипаводкові заходи наприклад при виборі 

критерію відсотку ймовірності забезпечення необхідно, щоб вони враховували мінімальний термін 
окупності. Адже він є основним показником економічної ефективності. Термін окупності визначається 
відношенням обсягу інвестицій до величини попереджених збитків від паводку з врахуванням 
експлуатаційних витрат для протипаводкових споруд та величини непопереджених збитків. 
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де інвТ  – термін окупності інвестицій у протипаводковий захист територій; 

інвІ  – обсяг інвестицій у протипаводковий захист територій; 

ПТЗб  – попереджені збитки, завдані паводковими водами; 
 СЕК – експлуатаційні (поточні) витрати на утримання гідротехнічних споруд; 

НПЗб  – непопереджені збитки, завдані паводковими водами. 
Попередження збитків, які завдають паводкові води територіям, розглядається як форма прояву 

економічного ефекту, який буде отриманий в результаті здійснення протипаводкових заходів. В цілому 
коефіцієнт економічної ефективності інвестицій у протипаводкові заходи повинен наближатися до 
ефективності загальних інвестицій у Закарпатському регіоні. В окремих випадках інвестиції в протипаводкові 
заходи можуть і не забезпечувати високу ефективність, але їх потрібно вкладати, оскільки вони, насамперед, 
забезпечують безпечні умови проживання населення, що гарантується Конституцією України. 

Інвестиції у протипаводковий захист територій одночасно вирішують і екологічні проблеми. 
Показник загальної екологічної ефективності інвестицій у поліпшення навколишнього природного 
середовища (екології території) пропонуємо визначати як відношення попереджених екологічних 
збитків з врахуванням поточних витрат на експлуатацію природозахисних споруд до обсягу інвестицій, 
що забезпечує попередження екологічних збитків: 
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При визначенні ефективності інвестицій у протипаводковий захист територій, виходячи з 
попередніх досліджень на нашу думку, доцільно інвестиції у протипаводковий захист співставляти не 
тільки з обсягом прибутку, а із збитками, яких можна запобігти за рахунок вкладання інвестицій. За 
умови, якщо при виборі схеми протипаводкового захисту території не можливо повністю попередити 
збитки від паводків, то при обґрунтуванні ефективності протипаводкового захисту територій необхідно 
їх враховувати як непопереджені втрати. І тоді економічна ефективність інвестицій у протипаводковий 
захист територій буде визначатися за залежністю:
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де НПЗб непопереджені збитки.
Експлуатаційні витрати на утримання протипаводкових споруд, пов’язані із утриманням 

гідротехнічних споруд у робочому стані, зазвичай включають у себе:

інелзппЕК ССССАС  , (5.22)

де, СЕК експлуатаційні (поточні) витрати на утримання гідротехнічних споруд.
А амортизаційні відрахування;

пС витрати на ремонти протипаводкових споруд;

зпС заробітна плата працівників експлуатації протипаводкових споруд;

елС витрати на електроенергію;

інС інші витрати.
Обгрунтування щодо визначення обсягу інвестицій у протипаводкові заходи наприклад при виборі 

критерію відсотку ймовірності забезпечення необхідно, щоб вони враховували мінімальний термін 
окупності. Адже він є основним показником економічної ефективності. Термін окупності визначається 
відношенням обсягу інвестицій до величини попереджених збитків від паводку з врахуванням 
експлуатаційних витрат для протипаводкових споруд та величини непопереджених збитків.
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де інвТ термін окупності інвестицій у протипаводковий захист територій;

інвІ обсяг інвестицій у протипаводковий захист територій;

ПТЗб попереджені збитки, завдані паводковими водами;
СЕК експлуатаційні (поточні) витрати на утримання гідротехнічних споруд;

НПЗб непопереджені збитки, завдані паводковими водами.
Попередження збитків, які завдають паводкові води територіям, розглядається як форма прояву 

економічного ефекту, який буде отриманий в результаті здійснення протипаводкових заходів. В цілому 
коефіцієнт економічної ефективності інвестицій у протипаводкові заходи повинен наближатися до 
ефективності загальних інвестицій у Закарпатському регіоні. В окремих випадках інвестиції в протипаводкові 
заходи можуть і не забезпечувати високу ефективність, але їх потрібно вкладати, оскільки вони, насамперед, 
забезпечують безпечні умови проживання населення, що гарантується Конституцією України.

Інвестиції у протипаводковий захист територій одночасно вирішують і екологічні проблеми. 
Показник загальної екологічної ефективності інвестицій у поліпшення навколишнього природного 
середовища (екології території) пропонуємо визначати як відношення попереджених екологічних 
збитків з врахуванням поточних витрат на експлуатацію природозахисних споруд до обсягу інвестицій, 
що забезпечує попередження екологічних збитків:
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де, ЕЕК.ін. – показник загальної екологічної ефективності інвестицій; 
     ЗбПек – попереджені екологічні збитки; 
     СЕК.с – витрати, пов’язані з експлуатацією споруд екологічного призначення; 
     ІЕК – екологічні інвестиції; 
     n – число об’єктів, що знаходяться в зоні проходження паводку; 
     m – число врахованих видів екологічних збитків. 

Тому економіко-екологічна ефективність протипаводкового захисту територій, у тому числі і 
сільськогосподарських угідь досягається за рахунок збереження і підвищення якості земельних 
ресурсів, покращення їх використання, підвищення їх економічної цінності, роботи направлені на 
зниження збитків від паводків, але ще в більшому ступені – за рахунок створення сприятливих умов 
для росту сільськогосподарського виробництва тобто інтенсифікація використання існуючих угідь і 
додаткове освоєння нових земель. 

Загальна оцінка впливу паводків на сільськогосподарське виробництво характеризується частотою 
повторення різноманітних за величиною паводків: катастрофічних, видатних, високих і низьких. 

Для визначення ефективності заходів щодо запобігання негативному впливу паводків враховуються 
наступні показники у співставленні з аналогічними в умовах природного водного режиму (забезпеченість 
рівнів води для певної ділянки річки, строки проходження паводків та їх тривалість) : 

- площі сільськогосподарських угідь; 
- вартість валової продукції; 
- валовий прибуток сільського господарства;  
- розмір інвестицій у відтворення природних ресурсів і досягнення запроектованого рівня 

сільськогосподарського виробництва; 
- показники ефективності інвестицій. 

Ефективність інвестицій, абож економічна ефективність протипаводкового захисту 
сільськогосподарських угідь, розміщених на заплаві в межах зон різної забезпеченості затоплення, 
пропонуємо визначати за наступною формулою: 
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де Есг – економічна ефективність інвестицій у протипаводковий захист сільськогосподарських угідь; 
Збсгп – попереджені збитки, завдані паводковими водами сільськогосподарським угіддям; 
Збсгнп – непопереджені збитки, завдані паводковими водами сільськогосподарським угіддям; 
Сек – поточні (експлуатаційні) витрати по спорудах протипаводкового захисту; 
Ісг – інвестиції у протипаводковий захист сільськогосподарських угідь. 

Встановлено залежність величини катастрофічних збитків забезпеченості року опадами менше 20 %. 
Проте рекомендовано при розробці державних програм протипаводкового захисту використовувати системне 
врахування запропонованих заходів оцінювання можливості збитків проводити у середньому.  

 Існуючий стан протипаводкового захисту може бути забезпечений при умові достатнього і стабільного 
фінансування. В інших випадках це породжує перманентну заборгованість за виконані роботи, перебої у їх 
проведенні, що в кінцевому підсумку призводить не тільки до невиконання запланованих заходів, а й знижує 
якість робіт та надійність захисних споруд протипаводкового захисту.  

Виходячи з вище наведених розрахунків та аналізу, можна однозначно стверджувати, що ефект від 
реалізації «Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси Закарпатської області на 
2006-2015 роки» є, разом з тим цей показник міг бути кращим в разі повного фінансування, але іншої 
альтернативи захисту населених пунктів та територій області немає. Отже, чим більший обсяг інвестицій 
вкладається у протипаводковий захист, тим більше захищені люди та обєкти господарювання від руйнівної 
дії паводків та їх наслідків. 
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РОЗДІЛ 6.  
 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У ВОДНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ  

 

6.1. Особливості управління проектами у водному господарстві  

6.1.1. Водогосподарсько-меліоративний проект як еколого-економічна система. Перехід 
України від адміністративно-командної до ринкової економіки визначає за необхідне реформування 
системи розробки та управління проектами в різних галузях.  

Особлива увага сьогодні повинна приділятись розвитку та функціонуванню 
природогосподарських галузей, де економічне зростання обмежується вимогами до раціонального 
використання природних ресурсів й охорони навколишнього природного середовища (НПС) [3,4,7]. 
Саме до таких сфер діяльності і належить галузь водного господарства і меліорації земель, яка 
спрямована на поліпшення використання природних об'єктів, а також зменшення негативного впливу 
несприятливих природних умов на  господарські об’єкти. 

При цьому необхідно мати на увазі, що водогосподарські проекти мають певні особливості та 
відмінності від інвестиційних проектів, що здійснюються  в інших галузях: 

- визначальна залежність отримуваного еколого-економічного ефекту від такого фактора 
зовнішнього середовища як погодно-кліматичні умови; 

- використання, крім матеріальних і трудових, специфічних видів ресурсів – природних (земельні, 
водні тощо); 

-  застосування специфічної технології: технологія водорегулювання меліорованих земель 
(система об'єктів інженерної інфраструктури, основних меліоративних фондів, технологічних процесів) 
та агротехніка (система основних сільськогосподарських фондів, методи і способи посіву, внесення 
добрив тощо). 

Слід відзначити, що спеціалісти-меліоратори традиційно розглядають водогосподарсько-

меліоративні проекти як складні природно-технічні системи, що характеризуються тісним зв'язком 
технічних заходів з усіма компонентами природного середовища [22,19,71] . 

У свою чергу, економісти, намагаючись врахувати специфічні особливості функціонування 
меліоративних об'єктів, відносили їх до категорії складних метеоролого-економічних систем, що 
являють собою системи управління, в яких технологічний процес або господарський об’єкт є чутливим 
до впливу певного комплексу метеорологічних факторів, а також має певний ступінь керованості 
(можливості вибору господарської стратегії, яка частково або повністю компенсує вплив некерованих 
метеорологічних факторів).  

У сучасних умовах розвитку економічної науки та появи таких її напрямків як економіка 
природокористування, загальноприйнятою є необхідність розглядати сучасне виробництво як 
функціонування складної еколого-економічної системи. 

Враховуючи мету та вищезазначені особливості функціонування меліоративних об'єктів, 
водогосподарський проект може бути віднесений до даної категорії і з точки зору системного підходу 
представлений у вигляді схеми (рис. 6.1). 

Така система включає ресурси (в тому числі природні), інвестиції, технічну та організаційно-

фінансову документацію, сукупність технологічних процесів, об'єктів інженерної інфраструктури та 
набір певних дій, спрямованих на досягнення визначених цілей.  
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Рис. 6.1. Водогосподарсько-меліоративний проект як еколого-економічна система 

 

6.1.2. Оцінка сучасного стану інвестування галузі водного господарства та меліорації земель. 

Сучасний стан інвестування галузей народного господарства в Україні характеризується 
непропорційним розвитком економіки через орієнтацію потенційних інвесторів на більш прибуткові 
напрямки діяльності. Що стосується галузі водного господарства та меліорації земель, то через низку 
причин вона опинилась у найменш вигідному становищі.  

В останні роки за даними Держводагентства України рівень фінансування державних програм у 
галузі водного господарства за рахунок бюджетних коштів складає лише 50...70%.  

Таке становище зумовлює недостатнє забезпечення матеріально – технічними ресурсами, 
добривами, відсутність необхідних агромеліоративних заходів, перебої в енергопостачанні, зменшення 
обсягів робіт з утримання та ремонту меліоративної техніки, постійну втрату кваліфікованих кадрів, 
неповне використання наукових розробок, недостатнє інформаційне забезпечення господарств тощо.  

У найгіршому стані знаходиться внутрішньогосподарська мережа меліоративних систем, ремонт 
якої виконують господарства власними силами, не маючи для цього а ні необхідної техніки, а ні 
кваліфікованих кадрів, а ні достатніх коштів. На багатьох системах склалась несприятлива 
гідромеліоративна та екологічна ситуація через значні втрати води, підтоплення, засолення та 
переосушення грунтів, надмірну хімізацію тощо. 

Орієнтація України на сталий екологічний розвиток та формування ринкових відносин вимагає 
нарощення основних фондів природоохоронного призначення і переорієнтації на екологічно чисті та 
економічно вигідні способи і технології виробництва.  

Крім того, і технічно справні діючі меліоративні системи, особливо осушувальні, не повністю 
відповідають сучасним вимогам прогресивного аграрного виробництва та забезпечення екологічної 
рівноваги території, вони є морально застарілими і також потребують реконструкції та модернізації 
[56,57]. 

Реконструкція меліоративної системи – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення 
технічного рівня діючих систем з метою збільшення ефективності використання природних ресурсів 
шляхом зміни конструкцій і основних параметрів системи та її елементів, заміни морально застарілого 
обладнання. Іншими словами, реконструкція діючих систем включає комплексне їх переобладнання з 
урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. При реконструкції впроваджуються більш 
досконалі технології водорегулювання, засоби механізації та автоматизації, зменшуються витрати на 
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Рис. . . Водогосподарсько-меліоративний проект як еколого-економічна система

Оцінка сучасного стану інвестування галузі водного господарства та меліорації земель
Сучасний стан інвестування галузей народного господарства в Україні характеризується 
непропорційним розвитком економіки через орієнтацію потенційних інвесторів на більш прибуткові 
напрямки діяльності. Що стосується галузі водного господарства та меліорації земель, то через низку 
причин вона опинилась у найменш вигідному становищі. 

В останні роки за даними Держводагентства України рівень фінансування державних програм у 
галузі водного господарства за рахунок бюджетних коштів складає лише 50...70%. 

Таке становище зумовлює недостатнє забезпечення матеріально технічними ресурсами, 
добривами, відсутність необхідних агромеліоративних заходів, перебої в енергопостачанні, зменшення 
обсягів робіт з утримання та ремонту меліоративної техніки, постійну втрату кваліфікованих кадрів, 
неповне використання наукових розробок, недостатнє інформаційне забезпечення господарств тощо. 

У найгіршому стані знаходиться внутрішньогосподарська мережа меліоративних систем, ремонт 
якої виконують господарства власними силами, не маючи для цього а ні необхідної техніки, а ні 
кваліфікованих кадрів, а ні достатніх коштів. На багатьох системах склалась несприятлива 
гідромеліоративна та екологічна ситуація через значні втрати води, підтоплення, засолення та 
переосушення грунтів, надмірну хімізацію тощо.

Орієнтація України на сталий екологічний розвиток та формування ринкових відносин вимагає 
нарощення основних фондів природоохоронного призначення і переорієнтації на екологічно чисті та 
економічно вигідні способи і технології виробництва. 

Крім того, і технічно справні діючі меліоративні системи, особливо осушувальні, не повністю 
відповідають сучасним вимогам прогресивного аграрного виробництва та забезпечення екологічної 
рівноваги території, вони є морально застарілими і також потребують реконструкції та модернізації 
[ ]

Реконструкція меліоративної системи це комплекс заходів, спрямованих на підвищення 
технічного рівня діючих систем з метою збільшення ефективності використання природних ресурсів 
шляхом зміни конструкцій і основних параметрів системи та її елементів, заміни морально застарілого 
обладнання. Іншими словами, реконструкція діючих систем включає комплексне їх переобладнання з 
урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. При реконструкції впроваджуються більш 
досконалі технології водорегулювання, засоби механізації та автоматизації, зменшуються витрати на 
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експлуатацію, забезпечується дотримання вимог екології та охорони навколишнього природного 
середовища. Необхідний пошук альтернативних варіантів розвитку гідротехнічних видів меліорації, 
оптимальних типів і конструкцій зрошувальних та осушувальних систем, більш ефективних, надійних 
та екологічно безпечних шляхів зниження матеріало-, енерго-, фондо-, трудо- та водоємності 
сільськогосподарської продукції, а також збільшення виробництва продовольства та сировини 
[28,46,29].  

Проте, слід мати на увазі, що лише реконструкція не завжди може забезпечити бажаний еколого-

економічний ефект. Потрібен цілий комплекс заходів: раціональне використання водних та земельних 
ресурсів, збільшення надійності меліоративної мережі, зниження експлуатаційних витрат, покращання 
рівня агротехнічних заходів, забезпечення виробництва технікою, кадрами, необхідними ресурсами 
тощо.  

Результатом реконструкції повинні бути зростання продуктивності праці та об'ємів виробництва 
сільськогосподарської продукції на меліорованих землях за умови дотримання екологічних вимог. 
Оновлення меліоративних систем дозволяє підвищити її технічну й екологічну надійність та збільшити 
термін її експлуатації. Адже тип економічного росту на сучасному етапі розвитку продуктивних сил в 
Україні повинен перейти з екстенсивного в інтенсивний, з кількісного в якісний і від'ємне кількісне 
зростання повинно компенсуватись якісним удосконаленням. 

Основними цілями та напрямками реконструкції меліоративних об'єктів на сучасному етапі 
розвитку повинні бути [71]: 
 запровадження прогресивних технологій меліоративного землеробства і раціонального 

використання земельних та водних ресурсів; 
 оперативне управління технологічними процесами; 
 автоматизація водорозподілу на великих системах; 
 удосконалення поливної техніки, засобів автоматизації та водообліку;  
 застосування водозберігаючих спеціальних способів поливу (крапельне, внутрішньогрунтове, 

аерозольне, синхронно-імпульсне); 
 удосконалення способів транспортування води, оновлення парку дощувальних машин; 
 застосування ресурсозберігаючих технологій;  
 підвищення надійності меліоративних систем; 
 перехід до поверхневого поливу на новій техніко-технологічній основі; 
 механізація експлуатаційних робіт на меліоративних системах; 
 оптимізація сівозмін, удосконалення структури посівів; 
 створення водоохоронних зон, берегозахисних лісосмуг, агроландшафтне облаштування 

території; 
 будівництво закритого дренажу на системах з відкритою мережею; 
 переобладнання систем односторонньої дії на системи з двостороннім регулюванням водно-

повітряного режиму ґрунтів тощо.  
Враховуючи кризовий стан економіки, відсутність достатніх інвестицій та посилення 

екологічних вимог, фахівці прогнозують різке скорочення або повне припинення нового 
меліоративного будівництва у найближчі 5 – 10 років. Розширення площ осушуваних і зрошуваних 
земель може мати локальний характер за рахунок коштів окремих землекористувачів (фермерів, 
колективних сільськогосподарських підприємств, асоціацій тощо).  

Враховуючи важливу роль інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння меліоративних 
систем, меліорація земель не належить до прибуткових галузей і тому потребує державної підтримки, 
яка може здійснюватись у формі [ 13,26,25,39]: 
 надання дотацій, субсидій та кредитів на будівництво меліоративних систем; 
 прямого бюджетного фінансування окремих робіт за проектом; 
 надання пільг при оподаткуванні суб'єктів господарювання на меліорованих землях; 
 надання кредитних і фінансових пільг;видачі дозволів на реалізацію проекту, на експорт 

продукції, на видобуток необхідної сировини тощо; 
 надання учасникам проекту тих чи інших обмежених ресурсів, передача у власність чи 

тимчасове користування державного майна, земельних ділянок; 
 розробки регіональних програм розвитку виробничої та соціальної інфраструктури; 
 надання інвесторам державних гарантій інвестиційних ризиків тощо. 
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Міжгосподарські меліоративні об'єкти будуються за рахунок коштів держави і знаходяться на 
бюджетному фінансуванні. Внутрігосподарські системи створюються за рахунок фермерських 
господарств (кооперативів, об'єднань, товариств).  

Проте в процесі запровадження ринкових відносин зростає значення приватного фінансування 
внутрішньогосподарських меліоративних об’єктів. Адже на сьогодні 95% землекористувачів 
становлять групи власників земельних часток (паїв) та фермерські господарства. 

Фінансування здійснюватиметься  за рахунок [60]:  

 коштів Державного бюджету України; 
 коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються в рамках державних, 

регіональних і галузевих програм й проектів);  
 коштів фондів охорони навколишнього природного середовища в складі бюджетів усіх рівнів; 
 коштів суб'єктів водогосподарського комплексу; 
 фондів страхування екологічних ризиків від наслідків надзвичайних ситуацій;  
 зовнішніх і внутрішніх позик; 
 грантів міжнародних організацій; 
 коштів міжнародних програм, благодійних  внесків тощо; 
 коштів від розподілу платежів за використання і забруднення  водних ресурсів та водні послуги. 

6.2. Структуризація водогосподарських проектів 

6.2.1.Сутність зміст і значення структуризації. Якісне  планування здійснення проекту 
можливе лише за умови, якщо менеджер і команда проекту знають, які основні роботи повинні 
виконуватись  протягом кожної з фаз життєвого циклу проекту, хто  буде виконувати ці роботи, а 
також, які кошти і ресурси виділяються для виконання цих робіт. Найкраще ці завдання можуть бути 
вирішені при здійсненні структуризації проекту, яка полягає у формуванні  структури проектних робіт, 

затрат і узгодженні їх з організаційною структурою проектної команди. Вона передбачає розробку: 
 структури робіт  проекту (Work Breakdown Structure - WBS), ще її називають структурою 

розбиття (декомпозиції) робіт (СРР або СДР); 
 організаційної структури проекту (Organization Breakdown Structure - OBS) ; 

 затратної структури проекту (Cost Breakdown Structure - CBS). 

Структуризація проекту – це один із основних інструментів системи управління проектом, який 
передбачає: 
 визначення переліку  робіт, які  необхідно виконати; 
 впровадження системи структуризації та кодування робіт; 
 призначення виконавців та  відповідальних  за ці роботи; 
 розподіл ресурсів для робіт та комплексів робіт; 
 встановлення взаємозв’язку структури проекту, організаційної та затратної структур;  

 встановлення ієрархії планів та звітів  у розрізі проекту та організаційних підрозділів відповідно 
до розробленої структури та системи кодування; 

 розробку системи контролю і звітності стосовно проекту в цілому  та його основним 
структурним елементам. 

На сьогоднішній день спостерігається переважно два основних підходи щодо структуризації 
проектів: 
 створення тільки структури розбиття робіт (WBS) або тільки організаційної структури 

проекту OBS  (односпрямована структуризація); 
 створення WBS і OBS та їх  взаємна ув’язка ( двоспрямована структуризація). 

Для деяких проектів створюються одночасно WBS і OBS та затратна структураCBS. 

Завдяки правильно здійсненій  структуризації  навіть дуже великі та складні проекти можуть  
бути добре спланованими, керованими і контрольованими протягом кожної з фаз життєвого циклу 
проекту [4, 26]. 
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Міжгосподарські меліоративні об'єкти будуються за рахунок коштів держави і знаходяться на 
бюджетному фінансуванні. Внутрігосподарські системи створюються за рахунок фермерських 
господарств (кооперативів, об'єднань, товариств). 

Проте в процесі запровадження ринкових відносин зростає значення приватного фінансування 
внутрішньогосподарських меліоративних об’єктів. Адже на сьогодні 95% землекористувачів 
становлять групи власників земельних часток (паїв) та фермерські господарства.

Фінансування здійснюватиметься  за рахунок [ 0]: 

 коштів Державного бюджету України;
 коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються в рамках державних, 

регіональних і галузевих програм й проектів); 
 коштів фондів охорони навколишнього природного середовища в складі бюджетів усіх рівнів;
 коштів суб'єктів водогосподарського комплексу;
 фондів страхування екологічних ризиків від наслідків надзвичайних ситуацій; 
 зовнішніх і внутрішніх позик;
 грантів міжнародних організацій;
 коштів міжнародних програм, благодійних  внесків тощо;
 коштів від розподілу платежів за використання і забруднення  водних ресурсів та водні послуги.

Структуризація водогосподарських проектів

6.2.1.Сутність зміст і значення структуризації. Якісне  планування здійснення проекту 
можливе лише за умови, якщо менеджер і команда проекту знають, які основні роботи повинні 
виконуватись  протягом кожної з фаз життєвого циклу проекту, хто  буде виконувати ці роботи, а 
також, які кошти і ресурси виділяються для виконання цих робіт. Найкраще ці завдання можуть бути 
вирішені при здійсненні структуризації проекту, яка полягає у формуванні  структури проектних робіт
затрат і узгодженні їх з організаційною структурою проектної команди. Вона передбачає розробку:
 структури робіт  проекту (Work Brea dow Str cture - WBS), ще її називають структурою 

розбиття (декомпозиції) робіт (СРР або СДР);
 організаційної структури проекту (Organization Breakdow Structure - OBS) ;

 затратної структури проекту (Cost Brea dow Structure - CBS)

Структуризація проекту це один із основних інструментів системи управління проектом, який 
передбачає:
 визначення переліку  робіт, які  необхідно виконати;
 впровадження системи структуризації та кодування робіт;
 призначення виконавців та  відповідальних  за ці роботи;
 розподіл ресурсів для робіт та комплексів робіт;
 встановлення взаємозв’язку структури проекту, організаційної та затратної структур; 

 встановлення ієрархії планів та звітів  у розрізі проекту та організаційних підрозділів відповідно 
до розробленої структури та системи кодування;

 розробку системи контролю і звітності стосовно проекту в цілому  та його основним 
структурним елементам.

На сьогоднішній день спостерігається переважно два основних підходи щодо структуризації 
проектів:
 створення тільки структури розбиття робіт (WBS) або тільки організаційної структури 

проекту OBS  (односпрямована структуризація);
 створення WBS і OBS та їх  взаємна ув’язка ( двоспрямована структуризація).

Для деяких проектів створюються одночасно WBS і OBS та затратна структураCBS

Завдяки правильно здійсненій  структуризації  навіть дуже великі та складні проекти можуть  
бути добре спланованими, керованими і контрольованими протягом кожної з фаз життєвого циклу 
проекту [ ].
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6.2.2. Створення структури декомпозиції робіт водогосподарського проекту, особливості 
кодування у WBS. Структура декомпозиції робіт (WBS) створюється за допомогою поділу проекту на 
основні елементи, частини, послуги на логічній основі. Ці елементи на наступному етапі структуризації 
поділяються на елементи нижчого рівня,  і цей процес повторюється доти, доки на нижньому рівні 
WBS елемент можна поділити.  

Тобто, WBS – це ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт з 
виконання проекту, яка  подається  у графічному вигляді. Це сукупність декількох рівнів, кожен з яких 
формується в результаті розподілу елемента вищого рівня на його складові. Елемент найнижчого рівня 
– група робіт, або так званий пакет робіт (workpackage). 

Основні принципи побудови структури розбиття робіт WBS полягають у наступному: 
1. Кожний елемент WBS  є: 

а) таким підрозділом проекту, до якого можна застосувати  управління, планування і контроль; 
б) дискретною частиною проекту зі своїми власними постачальниками планами, системою 

контролю й аналізу виконання з погляду витрат, ресурсів, дотримання графіка. 
2. Проект розбивається на кілька рівнів. Найнижчий рівень WBS створюється найменшими 

дискретними частинами проекту, які потребують планування і контролю. 
3. Елементи найнижчого рівня WBS не мають подальшої структуризації, хоча під час виконання 

вони можуть бути розділені на роботи для окремих груп виконавців, кожна з яких виконується і 
контролюється як окрема одиниця. 

4. Немає необхідності ділити кожен елемент проекту другого (третього) рівня  на однакову кількість 
підрівнів.  

5. Кожен рівень у структурі – це рівень, на якому управління проектом потребує збору й аналізу 
контрольної інформації і кожний елемент цього рівня має свій аналіз виконання і звіт. 

6. Для більшості проектів характерною є кількість рівнів від чотирьох до шести. Для  простих 
випадків  достатньо від двох до трьох рівнів.  

7. Для одного і того самого проекту можна створити кілька WBS із різною кількістю рівнів та 
елементів на кожному рівні залежно від принципу, який покладається в основу декомпозиції проекту 
на його складові. 

Структура розбиття робіт здійснюється в такій послідовності : 
1. Визначається ступінь деталізації проектних робіт (так, щоб вони піддавались оцінці). 
2. Визначається кількість рівнів (як правило, від трьох до п’яти). 
3. Здійснюється структуризація  кожного рівня (формування підрівнів для кожного рівня); 
4. Здійснюється описання кожного з  елементів WBS (стисла назва кожної складової WBS); 

5. Формується  система кодування (кодуються всі блоки робіт та роботи). 
Основні принципи формування рівнів WBS: 

 за продуктами або субпроектами (субпроект 1 – субпроект 2 - субпроект 3); 
 за фазами проекту (початкова фаза – фаза розробки – фаза реалізації – фаза завершення); 
 за місцем виконання робіт (фундамент – зовнішні роботи – внутрішні роботи - опоряджувальні 

роботи); 
 комбінований (наприклад, поєднує  формування рівнів за фазами та за місцем виконання робіт). 

Для створення WBS структуризація може проводитися для таких рівнів: 
рівень 1 — проект; 
рівень 2 — стадії ( етапи) або субпроекти; 
рівень 3 — системи або блоки; 
рівень 4 —пакети робіт (роботи). 

На найнижчому рівні  структури робіт проекту знаходиться пакет робіт.Він об’єднує групу  
робіт чи операцій, які піддаються оцінці з погляду визначення затрат і наділення ресурсами, тривалості 
виконання та призначення відповідального. 

На кожному з рівнів кожен з елементів характеризується такими основними показниками: 
 обсяг і перелік робіт (блоків робіт ), які потрібно виконати; 
 виконавців та відповідального за виконання; 
 бюджет; 
 потрібні ресурси; 
 дати початку і  закінчення. 
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Ключем до інтеграції окремих елементів проекту є систематизована система кодування, яка 
допомагає структурувати проект, визначити елементи обліку витрат WBS і ОВS та встановити їхні 
взаємовідносини. Вона використовується, щоб відокремити і водночас поєднати все: роботи, їх 
планування і контроль, ресурси і витрати, їх облік та  оцінку [4, 25]. 

Кодування – це життєво необхідний компонент інформаційної системи управління проектами. У 
кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій 
зміст та значення.  

Нижче розглянемо розробку структури декомпозиції робіт  проекту на прикладі  проекту 
створення зрошувальної системи, та кодування  елементів WBS,  вихідні дані щодо якого наведені в 
табл.6.1, (рис.6.2).  

Таблиця 6.1 
Вихідні дані  щодо проекту створення  зрошувальної системи,  

необхідні для розробки структури декомпозиції робіт  
№  
з/п 

Складові 
проекту 

Зміст пакету робіт 

1 

Об’єкт в 
цілому 

Оформлення матеріалів попереднього погодження 

2 Розробка проекту відведення земляної ділянки 

3 Оформлення технічних умов на підключення об’єкту до інженерних мереж 

4 Розробка проектно-кошторисної документації 
5 Експертиза проекту 

6 Отримання дозволу на будівництво 

7 Підготовчий період 

8 Розподільчий 
трубопровід 

Розробка траншей під розподільчий трубопровід 

9 Монтаж розподільчого трубопроводу 

10 Насосна 
станція 

Влаштування будівлі насосної станції 
11 Монтаж обладнання насосної станції 

12 
Розподільчий 
трубопровід 

Випробовування розподільчого  трубопроводу  та засипка траншеї 

13 Поливні 
трубопроводи 

Розробка траншеї під поливні трубопроводи 

14 Монтаж поливних трубопроводів 

15 Випробовування поливних трубопроводів та засипка траншеї 
16 Об’єкт в 

цілому 

Придбання та монтаж дощувальних машин 

17 Влаштування доріг 

18 Здача об’єкта в експлуатацію 
 

 

Рис.6.2. WBS структура проекту створення зрошувальної системи 
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Ключем до інтеграції окремих елементів проекту є систематизована система кодування, яка 
допомагає структурувати проект, визначити елементи обліку витрат WBS і ОВS та встановити їхні 
взаємовідносини. Вона використовується, щоб відокремити і водночас поєднати все: роботи, їх 
планування і контроль, ресурси і витрати, їх облік та  оцінку [ ].

Кодування це життєво необхідний компонент інформаційної системи управління проектами. У 
кодуванні використовуються багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких має свій 
зміст та значення. 

Нижче розглянемо розробку структури декомпозиції робіт  проекту на прикладі  проекту 
створення зрошувальної системи, та кодування  елементів BS,  вихідні дані щодо якого наведені в 
табл.6. , (рис.6.2). 

Таблиця 6.
Вихідні дані  щодо проекту створення  зрошувальної системи, 

необхідні для розробки структури декомпозиції робіт 
№  
з/п

Складові 
проекту Зміст пакету робіт

1 

Об’єкт в 
цілому

Оформлення матеріалів попереднього погодження
2 Розробка проекту відведення земляної ділянки
3 Оформлення технічних умов на підключення об’єкту до інженерних мереж 

4 Розробка проектно-кошторисної документації
5 Експертиза проекту
6 Отримання дозволу на будівництво
7 Підготовчий період
8 Розподільчий 

трубопровід
Розробка траншей під розподільчий трубопровід

9 Монтаж розподільчого трубопроводу
10 Насосна 

станція
Влаштування будівлі насосної станції

11 Монтаж обладнання насосної станції
Розподільчий 
трубопровід Випробовування розподільчого  трубопроводу  та засипка траншеї

13 Поливні 
трубопроводи

Розробка траншеї під поливні трубопроводи
14 Монтаж поливних трубопроводів
15 Випробовування поливних трубопроводів та засипка траншеї
16 Об’єкт в 

цілому

Придбання та монтаж дощувальних машин
17 Влаштування доріг
18 Здача об’єкта в експлуатацію

Рис.6. . WBS структура проекту створення зрошувальної системи
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Кодування елементів у WBS.  

1. Код першого рівня. Проект, як правило, кодується одно- чи двозначним числом, або числом та 
літерою. Наприклад, проект створення зрошувальної системи (табл.6.2) має код 4П, тому усі дані, 
закодовані з початковим позначенням  «4П», належать до цього проекту. 

2. Код другого рівня.Наступні одна чи дві цифри WBS - коду позначають елементи WBS другого 
рівня. Якщо в подальшому будемо використовувати цифрову нумерацію - можна нумерувати дев'ять 
елементів або за допомогою літер - відповідно до літер абетки. Так фази (субпроекти) проекту “4 П” 
будуть мати такі  коди: 4П.1 – початкова фаза; 4П.2 – фаза розробки; 4П.3- фаза реалізації; 4П.4- фаза 
завершення. 

3. Код третього рівня. Для отримання коду наступного рівня  для певних систем або блоків до коду 
другого рівня додається ще одна цифра, наприклад, 4П.1.1 – це буде код  пакету робіт першого 
субпроекту (початкової фази) проекту “4П “, що відповідатиме пакету робіт “Оформлення матеріалів 
попереднього погодження“. В той же час код третього рівня в проекті, що розглядається, будуть мати 
не тільки пакети робіт, але й певні блоки проекту, наприклад – “будівництво насосної станції“ – код 
4П3.3 або “будівництво розподільчих трубопроводів“ – код 4П3.4. 

4. Код четвертого рівня. Для  пакетів робіт наступного рівня додається ще одна цифра до коду 
блоку, наприклад, другий пакет робіт блоку “будівництво насосної станції“, що має назву  “монтаж 
обладнання НС “буде мати код 4П.3.3.2, а  другий пакет робіт блоку “будівництво розподільчих 
трубопроводів“, що має назву  “монтаж розподільчого трубопроводу “буде мати код 4П.3.4.2. 

У подальшому, використовуючи розроблену систему кодування, усі плани, бюджети, затрати, 
звіти, оцінки, матеріали тощо для  елементів WBS, що стосуються певного пакету робіт, даються під  
певним кодом, наприклад, 4П2.1. При контролюванні робіт  проекту, або для отримання довідкової 
інформації щодо окремих елементів  проекту,  завдяки такому кодуванню, можна буде оперативно 
знайти будь-які характеристики кожного з елементів WBS [4] . 

6.3. Управління проектними ризиками 

6.3.1. Особливості проектних ризиків та їх загальна характеристика. Одним з 
найважливіших елементів управління проектами є управління проектними ризиками у зв’язку з тим, 
що процеси прийняття рішень в управлінні проектами проходять в умовах певної невизначеності. 
Процес здійснення інвестиційних проектів  є досить складним видом господарської діяльності, для 
якого характерні такі  особливості: 
 досить значна тривалість ( від кількох місяців до 5...10 років); 
 велика кількість учасників проекту (ініціатор; інвестор; замовник; проектувальники; консультанти; 

постачальники будівельних матеріалів, технологічного обладнання, сировини та матеріалів для 
промислового виробництва; державні органи; споживачі готової продукції чи послуг тощо); 

 складним характером проектної  діяльності, що, як правило, поєднує цілий ряд  форм 
господарської  діяльності (наукову, технічну, будівельну, виробничу, комерційну, фінансово-

кредитну, страхову і т. ін.).     
Тобто здійснення проекту проходить в умовах невизначеності та ризиків, які між собою 

взаємопов’язані. Водночас поняття  “невизначеність“(”непевність”) та “ризик”  мають ряд відмінностей 
[26,71]. 

Невизначеність (непевність) –це неповнота або неточність  інформації про умови реалізації 
проекту,  про його  кінцевий результат, а також про пов’язані з цим проектом   затрати. При 
невизначеності ймовірність можливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект невідома. 

Ризики проекту – це частота, ймовірність виникнення того чи іншого рівня втрат ресурсів, 
недоотримання доходів, або появи додаткових витрат під час здійснення проекту.  

З економічної точки зору ризик є подією, яка може виникнути  з деякою ймовірністю і при цьому 
можливі три економічних результати, що можуть бути оцінені у відповідних  фінансових показниках: 
 негативний, тобто програш, збитки учасників проекту; 
 позитивний, тобто виграш, прибуток; 
 нульовий,  тобто ні виграшу, ні програшу. 
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Аналіз ризиків – це процес виявлення та ідентифікації ризиків, а в подальшому і кількісна оцінка 

їх впливу як на  проект в цілому, так і на кожного з учасників проекту. Аналіз ризиків проводять всі 
основні учасники проекту:  замовник, генпідрядники та субпідрядники, банк, страхова компанія. Проте 
найбільш повний та детальний аналіз повинен зробити замовник, тому що він відповідає за кінцевий 
результат реалізованого проекту, тобто повинен максимально врахувати та проаналізувати більшість з 
можливих ризиків, які виникатимуть на всіх фазах життєвого циклу проекту. 

Замовник та інвестор аналізують ризики, як правило,  на передінвестиційній фазі проекту. На 
сучасному етапі виділяють два основних підходи до проблеми оцінки ризику: якісний та кількісний 
його аналіз.  

Якісний аналіз ризику має описовий характер і дозволяє виявити основні фактори та відповідні їм 
види ризику, що впливають на конкретний інвестиційний проект. Суть такого аналізу полягає в тому, 
щоб визначити всі найважливіші фактори, від яких може залежати ефективність даного проекту, і на 
основі цього описати види ризику для того чи іншого об'єкта вкладення інвестицій. Однак якісний 
аналіз дозволяє виявити лише види ризику, в той час як інвестора головним чином турбує його рівень 
(кількісна величина). Оцінити останню можна за допомогою кількісного аналізу ризику. 

Проектні ризики взаємопов’язані. В загальному випадку їх можна розподілити на зовнішні та 
внутрішні.  

Виділяють також систематичні та несистематичні ризики. 
Систематичні ризики пов’язані із зовнішніми щодо проекту чинниками, які не можуть 

перебувати під впливом даного проекту. Це, наприклад, політична стабільність у державі, умови  
оподаткування, рівень заробітної плати в країні, конкурентне середовище і т. ін.  

Несистематичні ризики – це ризики, що безпосередньо стосуються проекту. До них, в першу 
чергу, належать внутрішні ризики проекту і навіть деякі із зовнішніх ризиків, на які може впливати 
певний великий проект. До несистематичних ризиків належать, наприклад,  такі ризики: ризик, 
пов’язаний з можливістю  реалізації продукції, робіт, послуг; ризик перевищення кошторису; ризик 
невиконання поставок; технологічний ризик тощо. 

Перед управлінням проектами ставиться завдання не тільки констатувати  можливі факти 
невизначеності та ризиків, але і здійснювати управління ризиками.  

Управління проектними ризиками – це підсистема управління проектами, що об’єднує  методи 
та заходи з ідентифікації, аналізу та  повної або часткової нейтралізації факторів ризиків. 

6.3.2. Основні ризики, що виникають при здійсненні водогосподарсько-меліоративних 
проектів. Всі ризики сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях можна розділити на 
дві загальні групи: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні фактори ризику є об'єктивно діючими і не залежать безпосередньо від діяльності 
господарюючого суб’єкта. Такий ризик зумовлений впливом факторів навколишнього природного 
середовища, рівнем політичної стабільності в країні, фінансово-економічною діяльністю державних 
структур, станом соціальної сфери та дією інших макроекономічних чинників. 

Внутрішній ризик має суб'єктивний характер і відображає внутрішнє середовище організації, 
пов'язаний безпосередньо з її станом та діяльністю. 

Серед головних зовнішніх ризиків сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях 
виділяють наступні: 

1. Погодно-кліматичний. Цей вид ризику виникає під впливом дії некерованих факторів 
навколишнього природного середовища, що зумовлюють невизначеність і циклічність кліматичних 
умов функціонування меліоративного об'єкта за місцем його розташування та коливання 
метеорологічних умов як по роках життєвого циклу проекту, так і всередині них: температури, тиску, 
вологості повітря, швидкості і напрямку вітру, кількості опадів, тривалості сонячного дня, температури 
і стану грунтів тощо.  

Погодно-кліматичний ризик визначається за такою статистичною моделлю [28,29,57] 

 iii V̂VR  , in,i 1 ,  (6.1) 

де iV  - вартість валової продукції за фактичною врожайністю, отриманою за і-тим варіантом 

проектного рішення; iV̂  -  вартість валової продукції за потенційно можливою врожайністю на об’єкті.  
2. Екологічний. До зовнішніх екологічних факторів, що зумовлюють виникнення ризику, можна 

віднести можливість стихійних лих, аварій, екологічних катаклізмів,радіаційне та хімічне забруднення 
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Аналіз ризиків це процес виявлення та ідентифікації ризиків, а в подальшому і кількісна оцінка 
їх впливу як на  проект в цілому, так і на кожного з учасників проекту. Аналіз ризиків проводять всі 
основні учасники проекту:  замовник, генпідрядники та субпідрядники, банк, страхова компанія. Проте 
найбільш повний та детальний аналіз повинен зробити замовник, тому що він відповідає за кінцевий 
результат реалізованого проекту, тобто повинен максимально врахувати та проаналізувати більшість з 
можливих ризиків, які виникатимуть на всіх фазах життєвого циклу проекту.

Замовник та інвестор аналізують ризики, як правило,  на передінвестиційній фазі проекту. На 
сучасному етапі виділяють два основних підходи до проблеми оцінки ризику: якісний та кількісний
його аналіз. 

Якісний аналіз ризику має описовий характер і дозволяє виявити основні фактори та відповідні їм 
види ризику, що впливають на конкретний інвестиційний проект. Суть такого аналізу полягає в тому, 
щоб визначити всі найважливіші фактори, від яких може залежати ефективність даного проекту, і на 
основі цього описати види ризику для того чи іншого об'єкта вкладення інвестицій. Однак якісний 
аналіз дозволяє виявити лише види ризику, в той час як інвестора головним чином турбує його рівень 
(кількісна величина). Оцінити останню можна за допомогою кількісного аналізу ризику.

Проектні ризики взаємопов’язані. В загальному випадку їх можна розподілити на зовнішні та 
внутрішні

Виділяють також систематичні та несистематичні ризики.
Систематичні ризики пов’язані із зовнішніми щодо проекту чинниками, які не можуть 

перебувати під впливом даного проекту. Це, наприклад, політична стабільність у державі, умови  
оподаткування, рівень заробітної плати в країні, конкурентне середовище і т. ін. 

Несистематичні ризики це ризики, що безпосередньо стосуються проекту. До них, в першу 
чергу, належать внутрішні ризики проекту і навіть деякі із зовнішніх ризиків, на які може впливати 
певний великий проект. До несистематичних ризиків належать, наприклад,  такі ризики: ризик, 
пов’язаний з можливістю  реалізації продукції, робіт, послуг; ризик перевищення кошторису; ризик 
невиконання поставок; технологічний ризик тощо.

Перед управлінням проектами ставиться завдання не тільки констатувати  можливі факти 
невизначеності та ризиків, але і здійснювати управління ризиками

Управління проектними ризиками це підсистема управління проектами, що об’єднує  методи 
та заходи з ідентифікації, аналізу та  повної або часткової нейтралізації факторів ризиків.

Основні ризики, що виникають при здійсненні водогосподарсько-меліоративних 
проектів Всі ризики сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях можна розділити на 
дві загальні групи: зовнішні та внутрішні

Зовнішні фактори ризику є об'єктивно діючими і не залежать безпосередньо від діяльності 
господарюючого суб’єкта. Такий ризик зумовлений впливом факторів навколишнього природного 
середовища, рівнем політичної стабільності в країні, фінансово-економічною діяльністю державних 
структур, станом соціальної сфери та дією інших макроекономічних чинників.

Внутрішній ризик має суб'єктивний характер і відображає внутрішнє середовище організації, 
пов'язаний безпосередньо з її станом та діяльністю.

Серед головних зовнішніх ризиків сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях 
виділяють наступні:

 Погодно-кліматичний. Цей вид ризику виникає під впливом дії некерованих факторів 
навколишнього природного середовища, що зумовлюють невизначеність і циклічність кліматичних 
умов функціонування меліоративного об'єкта за місцем його розташування та коливання 
метеорологічних умов як по роках життєвого циклу проекту, так і всередині них: температури, тиску, 
вологості повітря, швидкості і напрямку вітру, кількості опадів, тривалості сонячного дня, температури 
і стану грунтів тощо. 

Погодно-кліматичний ризик визначається за такою статистичною моделлю [28,29,57]

iii V̂VR  , ii  , (6.1)

де iV - вартість валової продукції за фактичною врожайністю, отриманою за і-тим варіантом 

проектного рішення; iV̂ - вартість валової продукції за потенційно можливою врожайністю на об’єкті. 
 Екологічний. До зовнішніх екологічних факторів, що зумовлюють виникнення ризику, можна 

віднести можливість стихійних лих, аварій, екологічних катаклізмів,радіаційне та хімічне забруднення 
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грунтів, водних ресурсів та повітря, а також екстремальні прояви природних явищ: циклонів, ураганів, 
злив, повеней, затоплень, посух, заморозків, шквалів, граду тощо.  

3. Політико-економічний. До цієї групи належать такі фактори ризику, як політична 
нестабільність та невизначеність у країні; зміна торгівельно-політичного режиму і митної політики; 
соціально-політичні зміни; зміна податкової політики, договірних умов; трансформація форм і 
відносин власності; відчуження майна і коштів за політичними мотивами; форми та способи 
державного регулювання в сферах експорту-імпорту продукції сільського господарства, зміни в 
економічному стані галузі, зростання цін на сировину, інфляція тощо.  

4. Фінансовий.Це, насамперед, відсутність необхідної фінансової інфраструктури; можливі 
банкрутства партнерів; взаємовідносини з банками, фінансовими, інвестиційними, страховими 
компаніями, біржами; інфляційні та дефляційні ризики; валютні ризики; процентні ризики; коливання 
розміру дисконтних ставок банку; зниження вартості цінних паперів тощо. 

5. Ринковий. До даної групи належать ризики коливання та зміни ринкових цін, за якими 
планується реалізувати вирощену продукцію; дивідендна політика; біржові спекуляції; несприятливі 
зміни ринкової кон'юнктури; падіння попиту на сільськогосподарську продукцію; зміна споживчих 
потреб; посилення конкуренції тощо. 

6. Законодавчий. Ця група охоплює нестабільність і недосконалість господарського та галузевого 
законодавства країни, що регулює діяльність суб'єктів інвестування, в тому числі 
сільськогосподарських виробників, кредиторів тощо.  

Серед внутрішніх ризиків сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях 
виділяють наступні: 

1. Екологічний.Меліоративний вплив на природне середовище зумовлює зміни як структурних 
елементів екосистем (фітоценоз, підземні води), так і її функціональних елементів (тепло-, волого-, 

солеообмін). Нераціональна меліорація може завдати певних збитків навколишньому природному 
середовищу. 

2. Виробничий. Причини такого ризику: неповнота та неточність інформації про динаміку техніко-

економічних показників, параметри нової техніки та технології; зниження обсягів виробництва і 
реалізації продукції внаслідок зменшення продуктивності праці, недоліків технології, простою машин і 
механізмів, втрат робочого часу, відсутності необхідної сировини, некваліфікованого виробничого 
персоналу, поганих умов роботи тощо. 

3. Організаційний. До даної групи можна включити ризики, пов'язані з помилками управління 
господарством, його персоналом; недосконалістю організаційної структури підприємства, помилковим 
вибором місії та цілей проекту, недоліками в організації виробничого процесу, експлуатації, 
проблемами системи внутрішнього контролю тощо. 

4. Фінансовий. Даний вид ризику зумовлює низький рівень управління фінансовими потоками 
проекту; некваліфікований персонал в області фінансового менеджменту; неправильне складання 
кошторисів; перевитрата коштів тощо. 

5. Маркетинговий. Це, насамперед, неправильний вибір ринків збуту продукції; невірне 
визначення стратегії поведінки на ринку; неточний розрахунок ємності ринку; затримка у виході на 
ринок; втрата позицій на ринку, відсутність конкурентних переваг. 

6. Правовий.До цієї групи можуть бути віднесені недотримання контрагентами умов і термінів 
контрактів, можливі судові процеси, неправильне оформлення документів, порушення господарського 
законодавства тощо. 

Таким чином, якісна оцінка ризику аграрного виробництва на меліорованих землях у загальному 
вигляді може бути описана за допомогою вищенаведеної класифікації. 

6.3.4. Зміст управління проектними  ризиками на різних фазах життєвого циклу 
водогосподарського поекту. Управління ризиками здійснюється на всіх фазах життєвого циклу 
проекту. Цей процес включає  проведення таких типових процедур: 

а) виявлення та ідентифікацію  можливих ризиків; 
б ) аналіз та оцінка проектних ризиків; 
в ) вибір  методів та заходів управління ризиками; 
г ) застосування  вибраних методів та заходів; 
д )  корегування  раніше прийнятих рішень з метою запобігання або зменшення можливих ризиків; 
е ) оцінка результатів управління ризиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

Управління ризиками здійснюються з використанням певних методів управління ризиками, 
кожен з  яких складається  з набору певних  заходів (інструментів). 

У практиці управління проектами застосовують такі основні методи управління ризиками: 

 розподіл ризиків між учасниками проекту; 
 запобігання та коригування ризиків; 
 резервування коштів на покриття непередбачуваних затрат;  
 страхування ризиків. 

Кожен з описаних вище методів управління проектними ризиками є сукупністю заходів 
(інструментів) – організаційних, технічних, фінансових, правових та інших дій, які здійснюють 
учасники проекту з метою управління ризиками. Залежно від методів управління проектними ризиками 
основні типи інструментів управління проектними ризиками виокремлюють. 

Серед інструментів методу розподілу ризиків між учасниками проектної діяльностірозрізняють 
надання одними учасниками проекту гарантій іншим його учасникам, а також інші засоби розподілу та 
перерозподілу ризиків між учасниками проектної діяльності (застави, задатки, неустойки). Кожен з цих 
інструментів передбачає розподіл у певній пропорції ризику між окремими учасниками. 

Гарантії – основний інструмент розподілу ризиків між учасниками проектної діяльності, що 
передбачає виконання зобов'язань за іншим (основним) договором (контрактом), до якого відсилає 
гарантія. Мета гарантії – додатково забезпечити фінансові інтереси сторін, які беруть участь як у 
звичайних видах комерційної діяльності, так і в інвестиційних проектах. 

У світовій господарській практиці розрізняють такі форми гарантій: умовні та безумовні,  прямі 
та непрямі, забезпечені та незабезпечені, відкличні та безвідкличні. 

Звичайно, можна стверджувати, що банки, які видають контрактні гарантії, не належать 
безпосередньо до учасників проектної діяльності, оскільки видають ці гарантії за певну винагороду і є 
не внутрішніми, а комерційними гарантами. Проте банки видають гарантії (за окремими винятками) 
тільки за умови надання учасником проектної діяльності контргарантій чи іншого прийнятного для 
банку надійного забезпечення. Тому можна стверджувати, що, хоча банківські гарантії формально 
комерційні, по суті, вони є внутрішніми гарантіями, забезпеченими активами учасників проекту [8,9]. 

Метод запобігання та коригування – це  така організація робіт проекту, коли всі або більшість 
учасників проекту  можуть ефективно впливати на фактори ризику і зменшувати ймовірність 
несприятливої для проекту події, або і повністю її виключати. Одним із заходів, що дозволяє запобігати 
ризику, є  відмовавід певної діяльності, завдяки чому ризик зникає. Коригування ризику полягає в 
реалізації комплексу заходів, що спрямовані на мінімізацію  збитків після настання несприятливої  
події. 

Найчастіше застосовують метод запобігання та коригуванняна початковій (передінвестиційній) 
фазі проекту. Ідеться про умовне, а не абсолютне запобігання ризику. Це означає, що за багатьма 
відбракованими проектами позитивне рішення не приймається, а ініціатору проекту рекомендується 

скоригувати його з метою зниження до прийнятного рівня ризиків. Менеджмент проектних ризиків 
передбачає не тільки аналіз ризиків запропонованого проекту, а й коригування проекту з метою 
зниження небезпеки виявлених ризиків. Цю творчу функцію виконують як на попередній, так і на 
наступних фазах життєвого циклу проекту, якщо кількість ризиків при реалізації проекту перевищує 
критичну. 

Група інструментів запобігання та коригування проектних ризиків охоплює систему 
різноманітних практичних заходів профілактики несприятливих подій: створення систем моніторингу; 
навчання персоналу; закупівлю та встановлення спеціального устаткування; контроль за 
технологічними процесами; сервісне обслуговування технологічного устаткування компанією-

виробником; передавання об'єкта інвестиційної діяльності фаховій компанії-оператору; перевірку 
устаткування на заводі-постачальнику; створення систем контролю за якістю матеріалів, сировини і 
напівфабрикатів; наймання замовником проекту інженера з технічного нагляду для контролю за 
виконанням робіт; створення аварійно-рятувальних, аварійно-ремонтних і пожежних служб у межах 
проектів.  

Метод резервування коштів на покриття непередбачених затрат передбачає створення 
певного резерву коштів для покриття збитків, пов’язаних з подоланням непередбачених негативних 
обставин, які виникають в процесі здійснення проекту, в тому числі і форс-мажорних, або на 
фінансування заходів, що суттєво зменшують  або мінімізують виникнення можливих ризиків. При 
застосуванні такого методу спочатку (на основі описаних вище методів аналізування та прогнозування 
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Управління ризиками здійснюються з використанням певних методів управління ризиками, 
кожен з  яких складається  з набору певних  заходів (інструментів).

У практиці управління проектами застосовують такі основні методи управління ризиками:

 розподіл ризиків між учасниками проекту;
 запобігання та коригування ризиків;
 резервування коштів на покриття непередбачуваних затрат; 
 страхування ризиків.

Кожен з описаних вище методів управління проектними ризиками є сукупністю заходів 
(інструментів) організаційних, технічних, фінансових, правових та інших дій, які здійснюють 
учасники проекту з метою управління ризиками. Залежно від методів управління проектними ризиками 
основні типи інструментів управління проектними ризиками виокремлюють.

Серед інструментів методу розподілу ризиків між учасниками проектної діяльностірозрізняють 
надання одними учасниками проекту гарантій іншим його учасникам, а також інші засоби розподілу та 
перерозподілу ризиків між учасниками проектної діяльності (застави, задатки, неустойки). Кожен з цих 
інструментів передбачає розподіл у певній пропорції ризику між окремими учасниками.

Гарантії основний інструмент розподілу ризиків між учасниками проектної діяльності, що 
передбачає виконання зобов'язань за іншим (основним) договором (контрактом), до якого відсилає 
гарантія. Мета гарантії додатково забезпечити фінансові інтереси сторін, які беруть участь як у 
звичайних видах комерційної діяльності, так і в інвестиційних проектах.

У світовій господарській практиці розрізняють такі форми гарантій: умовні та безумовні,  прямі 
та непрямі, забезпечені та незабезпечені, відкличні та безвідкличні.

Звичайно, можна стверджувати, що банки, які видають контрактні гарантії, не належать 
безпосередньо до учасників проектної діяльності, оскільки видають ці гарантії за певну винагороду і є 
не внутрішніми, а комерційними гарантами. Проте банки видають гарантії (за окремими винятками) 
тільки за умови надання учасником проектної діяльності контргарантій чи іншого прийнятного для 
банку надійного забезпечення. Тому можна стверджувати, що, хоча банківські гарантії формально 
комерційні, по суті, вони є внутрішніми гарантіями, забезпеченими активами учасників проекту [8,9].

Метод запобігання та коригування це  така організація робіт проекту, коли всі або більшість 
учасників проекту  можуть ефективно впливати на фактори ризику і зменшувати ймовірність 
несприятливої для проекту події, або і повністю її виключати. Одним із заходів, що дозволяє запобігати 
ризику, є  відмовавід певної діяльності, завдяки чому ризик зникає. Коригування ризику полягає в 
реалізації комплексу заходів, що спрямовані на мінімізацію  збитків після настання несприятливої  
події.

Найчастіше застосовують метод запобігання та коригуванняна початковій (передінвестиційній) 
фазі проекту. Ідеться про умовне, а не абсолютне запобігання ризику. Це означає, що за багатьма 
відбракованими проектами позитивне рішення не приймається, а ініціатору проекту рекомендується
скоригувати його з метою зниження до прийнятного рівня ризиків. Менеджмент проектних ризиків 
передбачає не тільки аналіз ризиків запропонованого проекту, а й коригування проекту з метою 
зниження небезпеки виявлених ризиків. Цю творчу функцію виконують як на попередній, так і на 
наступних фазах життєвого циклу проекту, якщо кількість ризиків при реалізації проекту перевищує 
критичну.

Група інструментів запобігання та коригування проектних ризиків охоплює систему 
різноманітних практичних заходів профілактики несприятливих подій: створення систем моніторингу; 
навчання персоналу; закупівлю та встановлення спеціального устаткування; контроль за 
технологічними процесами; сервісне обслуговування технологічного устаткування компанією-

виробником; передавання об'єкта інвестиційної діяльності фаховій компанії-оператору; перевірку 
устаткування на заводі-постачальнику; створення систем контролю за якістю матеріалів, сировини і 
напівфабрикатів; наймання замовником проекту інженера з технічного нагляду для контролю за 
виконанням робіт; створення аварійно-рятувальних, аварійно-ремонтних і пожежних служб у межах 
проектів. 

Метод резервування коштів на покриття непередбачених затрат передбачає створення 
певного резерву коштів для покриття збитків, пов’язаних з подоланням непередбачених негативних 
обставин, які виникають в процесі здійснення проекту, в тому числі і форс-мажорних, або на 
фінансування заходів, що суттєво зменшують  або мінімізують виникнення можливих ризиків. При 
застосуванні такого методу спочатку (на основі описаних вище методів аналізування та прогнозування 
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ризиків) встановлюють орієнтовні втрати проекту від можливих негативних факторів, а в подальшому 
розробляють комплекс заходів для мінімізації можливих ризиків та визначають орієнтовну вартість цих 
заходів або заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків можливих несприятливих для проекту подій. Як 
правило, зарезервовані кошти повинні складати від 10 до 20% від величини вартості можливих збитків. 
Такі  кошти повинні поступово накопичуватись та поступово витрачатись впродовж життєвого циклу 
проекту.  

Після впровадження певних заходів щодо запобігання або ліквідації негативних факторів, що 
впливають на проект, порівнюють величини фактичних та планових затрат. Кошти, які залишились 
після покриття  втрат від певних негативних факторів, повертаються в резервний фонд проекту для 
подальшого використання. 

Метод резервування коштів на покриття непередбачуваних затрат передбачає застосування 
таких інструментів: 

 створення резервних фондів окремими учасниками проектної діяльності; 
 створення  загальних резервних фондів у межах проекту.  

Метод страхування проектних ризиків – це передача певних ризиків страховій компанії. Такий 
метод застосовують, коли учасники проекту неспроможні забезпечити здійснення проекту власними 
силами  у випадку настання подій, пов’язаних з ризиками, або коли для учасників проекту страхування 
є економічно більш обґрунтованим, ніж інші методи. У межах проектної діяльності метод 
страхуваннянабирає форми конкретних документів: договорів (угод) про страхування різних видів 
проектних ризиків і відповідних страхових сертифікатів (полісів). 

В Україні страхування здійснюється відповідно до Закону “Про страхування” та розробленого 
Кабінетом Міністрів “Положенням про порядок здійснення діяльності страховими посередниками”.  

Страхувач (страхова компанія) є комерційним гарантом, тому що надає свої послуги за певну 
винагороду (страхову премію, страховий внесок), причому на відміну від банку-гаранта не потребує 
контргарантії чи іншого надійного забезпечення. Покривають ризики зі страхового фонду, 
сформованого за рахунок страхових внесків. З огляду на те, що проектна діяльність є сукупністю 
ризикованих операцій у різних сферах (виробничій, комерційній, будівельній, фінансовій, науково-

технічній тощо), в її межах застосовують різні види договорів страхування: 
 відповідальності одержувача  інвестицій перед інвестором; 
 відповідальності інвестора перед одержувачем інвестицій; 
 відповідальності експертів перед замовником; 
 відповідальності розробника проектної документації перед інвестором;  
 відповідальності виконавця будівельних або монтажних робіт перед інвестором; 
 страхування предмета застави; 
 страхування інвестиційних ризиків інвестором або одержувачем інвестицій. 

Страхові операції, що пов'язані з проектною діяльністю, класифікують також за суб'єктами 
страхових договорів. До страхування як методу зменшення ризиків можуть вдаватися практично всі 
учасники проектної діяльності: здебільшого добровільно (на основі сформованої практики, згідно з 
вимогами державних органів, з огляду на власні інтереси), в окремих випадках -  на вимогу одного або 
кількох учасників проектної діяльності. Залежно від  суб’єкта страхових договорів, страхові операції 
класифікують так: 
 страхування за участю банків-кредиторів (ризику непогашення кредитів); 
 страхування за участю проектної компанії (відповідальності позичальника за непогашення 

кредитів); 
 страхування за участю підрядників-будівельників (страхування від виходу з ладу техніки, пожеж, 

екологічних та  будівельних ризиків); 
 страхування за участю проектувальників або консультантів (страхування фахової 

відповідальності); 
 страхування за участю постачальників ресурсів (на випадок невиконання договорів постачань) і 

покупців проектного продукту (на випадок несплати за поставлений проектний продукт).  
Залежно від об’єкта страхування страхові операції поділяють на майнове страхування; 

страхування особи (страхування персоналу від нещасних випадків тощо) і страхування 
відповідальності (екологічних ризиків, фахової відповідальності проектно-будівельних компаній 
тощо). 

Майнове страхування  здійснюється за допомогою таких інструментів (форм страхування): 
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1. Страхування ризику підрядного будівництва. Ця форма страхування має на меті страхування 
незавершеного будівництва від ризику матеріальних втрат або збитків, які пов’язані з пожежами, 
вибухами, природними стихійними явищами політичними та деякими іншими ризиками.  

2. Страхування  вантажів, що передбачає захист від матеріальних втрат або пошкоджень будь-

яких вантажів при переміщенні їх зі складу відправника вантажу до складу одержувача любим видом 
транспорту. 

3. Страхування обладнання, що належить підряднику. Така форма використовується в проектах, 
де  підрядники різних рівнів використовують дороге обладнання, вихід з ладу якого може суттєво 
вплинути на дотримання календарних строків виконання робіт. 

Страхування особи (страхування персоналу від нещасних випадків тощо). 
Страхування  відповідальності включає застосування таких інструментів (форм страхування): 

1. Страхування загальної громадянської відповідальності передбачає  захист підрядників різних 
рівнів у випадках, коли в результаті їх діяльності  “третя сторона” зазнає особистих збитків або 
пошкоджень майна. 

2. Страхування професійної відповідальності. Ця формазастосовується у випадках, коли 
підрядник несе відповідальність за підготовку проекту будівництва об’єкта, управління проектом, 
надання консалтингових послуг. 

На різних етапах реалізації проекту загальний обсяг ризиків і їх конкретних видів змінюється, 
відповідно змінюються  методи та інструменти з управління ризиками. 

На початковій  фазі та фазі розробки проекту  здебільшого планують застосування більшості  
інструментів перерахованих вище методів, а деякі з них починають застосовувати, в першу чергу, це: 
надання гарантій; страхування професійної відповідальності проектної (консалтингової) організації 
щодо якісного виконання робіт, пов'язаних з підготовкою комплексу погоджувальних документів, ТЕО, 
бізнес-плану та проектно-кошторисної документації; здійснення орієнтовних розрахунків величини 
резервних коштів, які необхідні для запобігання або ліквідації наслідків від впливу на проект 
негативних факторів [17,18]. 

Під час фази реалізації першорядного значення набувають такі інструменти: гарантія завершення 
проекту (для кредиторів); гарантія належного виконання контракту на здійснення будівельно-

монтажних робіт, постачання будівельних матеріалів та технологічного  устаткування (для замовника 
проекту); страхування загальної громадянської відповідальності; страхування професійної 
відповідальності;страхування обладнання, що належить підряднику; страхування ризику підрядного 
будівництва; створення резервних фондів окремими учасниками проектної діяльності; створення  
загальних резервних фондів у межах проекту; закупівля та встановлення спеціального устаткування; 
контроль за технологічними процесами; створення систем контролю за якістю матеріалів, сировини і 
напівфабрикатів; наймання замовником проекту інженера з технічного нагляду для контролю за 
виконанням робіт; створення аварійно-рятувальних, аварійно-ремонтних і пожежних служб у межах 
проектів.  

Під часфази завершення  застосовують такі інструменти: закупівлю та встановлення 
спеціального устаткування; контроль за технологічними процесами; сервісне обслуговування 
технологічного устаткування компанією-виробником; передавання об'єкта інвестиційної діяльності 
фаховій компанії-оператору; перевірку устаткування на заводі-постачальнику; створення систем 
контролю за якістю матеріалів, сировини і напівфабрикатів; створення аварійно-рятувальних, аварійно-

ремонтних і пожежних служб у межах проектів;страхування загальної громадянської відповідальності; 
страхування професійної відповідальності;  гарантія погашення заборгованості за кредитом. 

Інструменти управління ризиками при переході від однієї фази життєвого циклу проекту до іншої 
істотно змінюються, але процес управління ризиками безперервний і є відповідальною діяльністю 
протягом всього життєвого циклу проекту.  

6.4. Управління якістю в водогосподарських проектах 

6.4.1. Сучасна концепція управління якістю проекту. Проблема забезпечення якості 
продукції – одна з найактуальніших проблем на сучасному етапі. Якість проекту визначається якістю 
кінцевого продукту, який буде отриманий в результаті його реалізації. Таку якість забезпечити досить 
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 Страхування ризику підрядного будівництва. Ця форма страхування має на меті страхування 
незавершеного будівництва від ризику матеріальних втрат або збитків, які пов’язані з пожежами, 
вибухами, природними стихійними явищами політичними та деякими іншими ризиками. 

 Страхування  вантажів, що передбачає захист від матеріальних втрат або пошкоджень будь-

яких вантажів при переміщенні їх зі складу відправника вантажу до складу одержувача любим видом 
транспорту.

 Страхування обладнання, що належить підряднику. Така форма використовується в проектах, 
де  підрядники різних рівнів використовують дороге обладнання, вихід з ладу якого може суттєво 
вплинути на дотримання календарних строків виконання робіт.

Страхування особи (страхування персоналу від нещасних випадків тощо).
Страхування  відповідальності включає застосування таких інструментів (форм страхування):

 Страхування загальної громадянської відповідальності передбачає  захист підрядників різних 
рівнів у випадках, коли в результаті їх діяльності  “третя сторона” зазнає особистих збитків або 
пошкоджень майна.

 Страхування професійної відповідальності. Ця формазастосовується у випадках, коли 
підрядник несе відповідальність за підготовку проекту будівництва об’єкта, управління проектом, 
надання консалтингових послуг.

На різних етапах реалізації проекту загальний обсяг ризиків і їх конкретних видів змінюється, 
відповідно змінюються  методи та інструменти з управління ризиками.

На початковій  фазі та фазі розробки проекту  здебільшого планують застосування більшості  
інструментів перерахованих вище методів, а деякі з них починають застосовувати, в першу чергу, це: 
надання гарантій; страхування професійної відповідальності проектної (консалтингової) організації 
щодо якісного виконання робіт, пов'язаних з підготовкою комплексу погоджувальних документів, ТЕО, 
бізнес-плану та проектно-кошторисної документації; здійснення орієнтовних розрахунків величини 
резервних коштів, які необхідні для запобігання або ліквідації наслідків від впливу на проект 
негативних факторів [17,18].

Під час фази реалізації першорядного значення набувають такі інструменти: гарантія завершення 
проекту (для кредиторів); гарантія належного виконання контракту на здійснення будівельно-

монтажних робіт, постачання будівельних матеріалів та технологічного  устаткування (для замовника 
проекту); страхування загальної громадянської відповідальності; страхування професійної 
відповідальності;страхування обладнання, що належить підряднику; страхування ризику підрядного 
будівництва; створення резервних фондів окремими учасниками проектної діяльності; створення  
загальних резервних фондів у межах проекту; закупівля та встановлення спеціального устаткування; 
контроль за технологічними процесами; створення систем контролю за якістю матеріалів, сировини і 
напівфабрикатів; наймання замовником проекту інженера з технічного нагляду для контролю за 
виконанням робіт; створення аварійно-рятувальних, аварійно-ремонтних і пожежних служб у межах 
проектів. 

Під часфази завершення  застосовують такі інструменти: закупівлю та встановлення 
спеціального устаткування; контроль за технологічними процесами; сервісне обслуговування 
технологічного устаткування компанією-виробником; передавання об'єкта інвестиційної діяльності 
фаховій компанії-оператору; перевірку устаткування на заводі-постачальнику; створення систем 
контролю за якістю матеріалів, сировини і напівфабрикатів; створення аварійно-рятувальних, аварійно-

ремонтних і пожежних служб у межах проектів;страхування загальної громадянської відповідальності; 
страхування професійної відповідальності;  гарантія погашення заборгованості за кредитом.

Інструменти управління ризиками при переході від однієї фази життєвого циклу проекту до іншої 
істотно змінюються, але процес управління ризиками безперервний і є відповідальною діяльністю 
протягом всього життєвого циклу проекту. 

Управління якістю в водогосподарських проектах

Сучасна концепція управління якістю проекту. Проблема забезпечення якості 
продукції одна з найактуальніших проблем на сучасному етапі. Якість проекту визначається якістю 
кінцевого продукту, який буде отриманий в результаті його реалізації. Таку якість забезпечити досить 
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складно, оскільки для отримання якісного кінцевого продукту потрібно забезпечити якісне виконання 
робіт на всіх фазах життєвого циклу проекту практично всіма учасниками проекту, а особливо –
розробниками проектної документації, будівельниками, фірмами, що виготовляють виробниче 
обладнання та здійснюють його монтування, постачальниками, управляючою фірмою та замовником. 

Управління якістю проекту ґрунтується на принципах, що покладені в основу найбільш 
поширеного і обґрунтованого напрямку в управлінні якістю – загального управління якістю TQM (Total 
Quality Management): 

 якість – обов’язковий елемент проекту в цілому, а не тільки певна самостійна функція управління; 
 якість – це те, що говорить споживач, а не виробник; 
 відповідальність за якість повинна бути адресна; 
 для реального підвищення якості потрібні нові технології; 
 підвищити якість можна тільки зусиллями всіх учасників проекту; 
 контролювати  процес здійснення проекту завжди ефективніше, ніж результат проекту 

(продукцію); 
 політика в області якості повинна бути частиною загальної політики підприємства, що 

створюється в результаті здійснення проекту. 
Методичною основою управління якістю є так звана “петля якості”, яка для інвестиційного 

проекту має такий вигляд (рис. 6.3). 

 

 
 

Рис. 6.3. “Петля  якості” (етапи, на яких забезпечується якість робіт) проекту 

 

На якість продукції впливає значна кількість факторів, що діють як самостійно, так і у 
взаємозв’язку  між собою, як на окремих фазах життєвого циклу проекту, так і  протягом всього 
життєвого циклу проекту. Ці фактори умовно можна розподілити на такі групи: технічні, 
організаційні, економічні та суб’єктивні. 

До технічнихфакторівналежать: технічний рівень бази проектування, будівництва, експлуатації; 
застосовувані технології виготовлення продукції; засоби технічного обслуговування і ремонту. 

До організаційних факторів належать: розроблена система розподілу праці, спеціалізація; 
досконалість створеної організаційної структури з управління проектом; форми організації виробничих 
процесів; форми і методи контролю якості; порядок представлення до здачі та приймання  продукції 
(послуг) на кожній з фаз життєвого циклу проекту; форми і способи транспортування та зберігання 
продукції; організація технічного обслуговування та ремонту ( в тому числі і гарантійного). При 
недооцінці організаційних факторів можливе виникнення таких ситуацій, коли добре спроектовані та 
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виготовлені вироби в результаті недосконалої організації будівництва, транспортування та експлуатації 
можуть втратити свою початкову високу якість. 

До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на 
технічне  обслуговування і ремонт. Найважливішими факторами є ціна і зарплата. Правильно 
організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі 
витрати  підприємства на заходи на підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень 
рентабельності. В той же час вироби з більш високою ціною повинні обов’язково бути високої якості. 
Організація оплати праці  протягом всього життєвого циклу проекту повинна бути такою, щоб висока 
якість виконання робіт обов’язково стимулювалась економічно. 

До суб’єктивних факторів належать:  рівень професійної підготовки виконавців всіх видів робіт  
проекту; морально-психологічна атмосфера, що створюється в трудових колективах. 

6.4.2. Нормативні документи та типові проекти, що забезпечують якість 
водогосподарського проекту.  

6.4.2.1. Загальна характеристика нормативних документів зі стандартизації, що 
забезпечують  якість проекту. Якість та ефективність робіт в ході реалізації проекту  в значній мірі 
залежить від дотримання нормативних документів. 

Нормативні документи зі стандартизації в Україні поділяються на:  
 державні стандарти України – ДСТУ;  
 галузеві стандарти ГСТУ;  
 стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок СТТУ;  
 технічні умови – ТУ; 
 стандарти підприємств – СТП. 

До державних стандартів України прирівнюються будівельні норми і правила, а також  державні 
класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації. 

 Державні стандарти повинні забезпечувати: 
1) Реалізацію єдиної політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації. 
2) Захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) для 

життя і здоров’я, а  також майна громадян, охорони навколишнього природного середовища. 
3) Взаємозамінність та сумісність продукції, її уніфікацію. 
4) Якість продукції відповідно до рівня розвитку науки і техніки, потреб населення, економіки в 

цілому. 
5) Економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва. 

Державну систему стандартизації створює і координує Державний комітет України зі 
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) – національний орган із 
стандартизації. 

Державні стандарти України (ДСТУ) розподіляються на такі організаційно-методичні та 
загально-технічні об’єкти: 

1. На організацію проведення робіт із стандартизації; науково-технічну термінологію, класифікацію 
і кодування техніко-економічної та соціальної інформації; технічну документацію; інформаційні 
технології; організацію робіт із метрології; достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і 
речовин. 

2. На вироби загальномашинобудівного застосування (підшипники, інструмент, деталі). 
3. На складові елементи об’єктів державного значення для різних галузей економіки (банківсько-

фінансової системи, транспорту, зв’язку, енергетики, охорони навколишнього природного середовища  
тощо). 

4. На продукцію міжгалузевого призначення. 
5. На продукцію для населення та галузей економіки. 

Державні стандарти України містять обов’язкові та рекомендовані вимоги. Обов’язкові вимоги 
державних стандартів підлягають безумовному виконанню органами державної виконавчої влади, 
всіма підприємствами та установами державної та недержавної форми власності. 

Державні стандарти України затверджуються Держстандартом України, Державні стандарти  в 
галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів – Міністерством регіонального розвитку 
та будівництва. В Україні крім державних стандартів України ДСТУ, використовуються також 
міждержавні стандарти (ГОСТ), передбачені Угодою про проведення погодженої політики в сфері 
стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною в Москві 13.03.1992р. 
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виготовлені вироби в результаті недосконалої організації будівництва, транспортування та експлуатації 
можуть втратити свою початкову високу якість.

До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на 
технічне  обслуговування і ремонт. Найважливішими факторами є ціна і зарплата. Правильно 
організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі 
витрати  підприємства на заходи на підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень 
рентабельності. В той же час вироби з більш високою ціною повинні обов’язково бути високої якості. 
Організація оплати праці  протягом всього життєвого циклу проекту повинна бути такою, щоб висока 
якість виконання робіт обов’язково стимулювалась економічно.

До суб’єктивних факторів належать:  рівень професійної підготовки виконавців всіх видів робіт  
проекту; морально-психологічна атмосфера, що створюється в трудових колективах.

Нормативні документи та типові проекти, що забезпечують якість 
водогосподарського проекту. 

Загальна характеристика нормативних документів зі стандартизації, що 
забезпечують  якість проекту. Якість та ефективність робіт в ході реалізації проекту  в значній мірі 
залежить від дотримання нормативних документів.

Нормативні документи зі стандартизації в Україні поділяються на: 
 державні стандарти України ДСТУ; 
 галузеві стандарти ГСТУ; 
 стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок СТТУ; 
 технічні умови ТУ;
 стандарти підприємств СТП.

До державних стандартів України прирівнюються будівельні норми і правила, а також  державні 
класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації.

Державні стандарти повинні забезпечувати:
1) Реалізацію єдиної політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.
2) Захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції (процесів, робіт, послуг) для 

життя і здоров’я, а  також майна громадян, охорони навколишнього природного середовища.
3) Взаємозамінність та сумісність продукції, її уніфікацію.
4) Якість продукції відповідно до рівня розвитку науки і техніки, потреб населення, економіки в 

цілому.
5) Економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва.

Державну систему стандартизації створює і координує Державний комітет України зі 
стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) національний орган із 
стандартизації.

Державні стандарти України (ДСТУ) розподіляються на такі організаційно-методичні та 
загально-технічні об’єкти:

 На організацію проведення робіт із стандартизації; науково-технічну термінологію, класифікацію 
і кодування техніко-економічної та соціальної інформації; технічну документацію; інформаційні 
технології; організацію робіт із метрології; достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і 
речовин.

 На вироби загальномашинобудівного застосування (підшипники, інструмент, деталі).
 На складові елементи об’єктів державного значення для різних галузей економіки (банківсько-

фінансової системи, транспорту, зв’язку, енергетики, охорони навколишнього природного середовища  
тощо).

 На продукцію міжгалузевого призначення.
 На продукцію для населення та галузей економіки.

Державні стандарти України містять обов’язкові та рекомендовані вимоги. Обов’язкові вимоги 
державних стандартів підлягають безумовному виконанню органами державної виконавчої влади, 
всіма підприємствами та установами державної та недержавної форми власності.

Державні стандарти України затверджуються Держстандартом України, Державні стандарти  в 
галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Міністерством регіонального розвитку 
та будівництва. В Україні крім державних стандартів України ДСТУ, використовуються також 
міждержавні стандарти (ГОСТ), передбачені Угодою про проведення погодженої політики в сфері 
стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною в Москві 13.03.1992р.
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Державні стандарти України позначають так: 
ДСТУ  2042-92  Брикети торф’яні на комунально-побутові 
                            потреби. Технічні умови, 

де перше число – реєстраційний (обліковий) номер, друге число – дві останніцифри року затвердження. 
Позначення державних стандартів в будівництві має іншу структуру: 
ДСТУ А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої 
                               документації. 
Структура шифру стандартів у будівництві така ж, як у інших  нормативних документів в 

будівництві, які затверджує Міністерством регіонального розвитку та будівництва, і буде розглянута 
нижче. 

Позначення державного стандарту України, прийнято Міждержавною Радою країн СНД, 
доповнюється позначенням ГОСТ, яке вказується в дужках під позначенням ДСТУ: 

ДСТУ   2092-92      Зварні шви. Положення при зварюванні. 
(ГОСТ 11969-93)      Визначення кутів нахилу і повороту. 

Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн застосовуються в Україні 
відповідно до її міжнародних договорів. 

В Україні дедалі більше поширюється практика прямого застосування в народному господарстві 
міжнародних та регіональних стандартів як державних. 

Найбільш поширена з існуючих міжнародних організацій, що займаються питаннями 
стандартизації – ІSО (Міжнародна організація із стандартизації,  яка була заснована в 1946 р., що 
включає 91 державу, на які припадає 95% світового промислового виробництва). 

Якщо стандарт гармонізований зі стандартом ІSО, позначення стандарту ІSО подається в дужках 
під позначенням міжнародного стандарту: 

        ДСТУ    2184 – 93       Пластмаси. Різні епоксидні смоли. 
        (ГОСТ  20026 – 93)      Визначення тенденції до кристалізації 
        (ІSО   4895, 1987)                       
Галузеві стандарти (ГСТУ) розробляються на продукцію  за відсутністю державних стандартів 

України чи при необхідності встановлення вимог, які перевищують чи доповнюють вимоги державних 
стандартів. 

Технічні умови (ТУ) і стандарти підприємств (СТП) містять вимоги, що регулюють відносини 
між постачальником (розробником, виготовлювачем) і споживачем (замовником) продукції. 

6.4.2.2. Нормативні документи зі стандартизації, що забезпечують якість проекту  в фази 
розробки та реалізації. В Україні нормативні документи, що застосовуються у фази розробки та 
реалізації  водогосподарських проектів (при проектуванні та будівництві водогосподарських об’єктів), 
поділяються на такі види: 
 державні стандарти – ДСТУ; 
 державні будівельні норми – ДБН; 
 відомчі будівельні норми – ВБН; 
 регіональні будівельні норми – РБН; 
 технічні умови – ТУ. 

Як нормативні документи України в галузі будівництва застосовуються документи колишніх 
СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також міжнародні, регіональні і національні стандарти, 
норми та правила інших держав, що входять у “Перелік нормативних документів в галузі будівництва, 
що діють на території України”. 

ДСТ України в галузі будівництва встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні 
вимоги  до об’єктів будівництва і промислової продукції будівельного призначення; вони забезпечують 
їх розробку, виробництво (виготовлення) та експлуатацію (використання). ДСТУ в області будівництва 
затверджуються Міністерством регіонального розвитку та будівництва. 

Державні будівельні норми (ДБН) розробляють на продукцію, процеси та послуги в галузі 
містобудування (вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і 
реставрація об’єктів будівництва; планування і забудова населених пунктів і територій), а також в 
галузі організації, технології, управління і економіки будівництва. 

ДБН затверджуються Міністерством регіонального розвитку та будівництва. 
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Відомчі будівельні норми (ВБН) України розробляються при відсутності ДБН або необхідності 
встановлення вимог, що перевищують (доповнюють) вимоги ДБН, з урахуванням специфіки діяльності 
організацій та підприємств цього відомства і затверджуються даним відомством. 

Регіональні будівельні норми (РБН) містять регіональні правила забудови населених пунктів і 
територій. 

Технічні умови (ТУ) встановлюють вимоги до конкретних видів промислової продукції 
будівельного призначення, її виготовлення, пакування, маркування, контролю та випробування, 
транспортування та зберігання. 

Проекти ВБН, РБН і ТУ погоджуються з Міністерством регіонального розвитку та будівництва. 
Для зручності роботи з нормативними документами їх класифікують, поділяючи на класи, 

підкласи і комплекси (рис. 6.4).  

Класів виділяють 5: 
А - організаційно-методичні норми, правила і стандарти; 
Б  –  містобудування (приводяться вимоги до забудови міст);  
В–технічні норми, правила і стандарти (приводяться вимоги до розробки проектів якісних і 

надійних споруд і будинків для населення та різних галузей народного господарства, їх будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатації); 

Г – рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-інформаційні матеріали (норми тривалості 
проектуваннябудівництва; норми витрат матеріалів, енергетичних ресурсів, норми оплати праці); 

Д – кошторисні норми і правила (організація робіт з кошторисного нормування, кошторисні 
нормативи, кошторисні розрахунки). 

Шифр нормативних документів з будівництва має  структуру, що складається з літер (Х) та  цифр 
(Y) (рис. 6.4): 

 

 
 

Рис. 6.4. Структура шифру нормативних документів з будівництва 

 

Різноманітні нормативні документи з будівництва  шифруються відповідно до наведеної 
структури, наприклад: 

ДБН   А.3.1. – 5-96        РБН  Б.2.1 –3-93         ТУ В.2.7-5112-93 

ДСТ  В.2.7 - 24 - 93        ВБН  Г.1 – 31 – 93. 

6.4.3. Управління якістю протягом  життєвого циклу водогосподарського інвестиційного 
проекту. 

6.4.3.1. Управління якістю  на передінвестиційній фазі  проекту. Результатом реалізації 
більшості інвестиційних проектів є:  

- продукція, що буде випускатись, або послуги, що будуть надаватись в результаті реалізації даного 
проекту;  

- побудоване або реконструйоване підприємство, що буде випускати заплановану проектом 
продукцію, або надавати певні послуги. 

Оптимальним варіантом якісного результату реалізації проекту як з точки зору інвестора, так і з 
точки зору суспільства в цілому, є варіант, що характеризується: високоякісною продукцією; 
сучасними технологіями; мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище; створенням 
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Відомчі будівельні норми (ВБН) України розробляються при відсутності ДБН або необхідності 
встановлення вимог, що перевищують (доповнюють) вимоги ДБН, з урахуванням специфіки діяльності 
організацій та підприємств цього відомства і затверджуються даним відомством.

Регіональні будівельні норми (РБН) містять регіональні правила забудови населених пунктів і 
територій.

Технічні умови (ТУ) встановлюють вимоги до конкретних видів промислової продукції 
будівельного призначення, її виготовлення, пакування, маркування, контролю та випробування, 
транспортування та зберігання.

Проекти ВБН, РБН і ТУ погоджуються з Міністерством регіонального розвитку та будівництва.
Для зручності роботи з нормативними документами їх класифікують, поділяючи на класи, 

підкласи і комплекси (рис. 6. )

Класів виділяють 5:
А - організаційно-методичні норми, правила і стандарти;
Б  містобудування (приводяться вимоги до забудови міст); 
В технічні норми, правила і стандарти (приводяться вимоги до розробки проектів якісних і 

надійних споруд і будинків для населення та різних галузей народного господарства, їх будівництва, 
реконструкції, ремонту та експлуатації);

Г рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-інформаційні матеріали (норми тривалості 
проектуваннябудівництва; норми витрат матеріалів, енергетичних ресурсів, норми оплати праці);

Д кошторисні норми і правила (організація робіт з кошторисного нормування, кошторисні 
нормативи, кошторисні розрахунки).

Шифр нормативних документів з будівництва має  структуру, що складається з літер (Х) та  цифр 
(Y) (рис. ):

Рис. 6. . Структура шифру нормативних документів з будівництва

Різноманітні нормативні документи з будівництва  шифруються відповідно до наведеної 
структури, наприклад:

ДБН   А.3.1. -96        РБН  Б.2.1 -93         ТУ В.2.7- -

ДСТ  В.2.7 - - 93        ВБН  Г.1 
Управління якістю протягом  життєвого циклу водогосподарського інвестиційного 

проекту
6.4.3.1. Управління якістю  на передінвестиційній фазі  проекту Результатом реалізації 
більшості інвестиційних проектів є: 

- продукція, що буде випускатись, або послуги, що будуть надаватись в результаті реалізації даного 
проекту; 

- побудоване або реконструйоване підприємство, що буде випускати заплановану проектом 
продукцію, або надавати певні послуги.

Оптимальним варіантом якісного результату реалізації проекту як з точки зору інвестора, так і з 
точки зору суспільства в цілому, є варіант, що характеризується: високоякісною продукцією; 
сучасними технологіями; мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище; створенням 
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санітарно-побутових умов для працівників підприємства, що відповідають діючим в країні 
нормативам; пожежною безпекою; вибухобезпекою; високою прибутковістю. 

Для інвестора пріоритетними є такі показники проекту як  економічна ефективність, якість 
кінцевої продукції, застосування сучасних технологій, а для суспільства – мінімальний негативний 
вплив на навколишнє середовище, безпечність об’єкта для населення, що проживає навколо нього та 
створення відповідних умов для працюючих на підприємстві. 

Вимоги до якості проекту з точки зору суспільства на різних етапах передінвестиційної фази 
проекту висувають, по-перше, органи місцевого самоврядування відповідного рівня, а також цілий ряд 
державних спеціалізованих служб: управління екологічної безпеки, управління земельних ресурсів, 
органи санітарного та пожежного  нагляду, управління  містобудування і архітектури, інші 
спеціалізовані служби. В зв’язку з цим інвестор ( замовник ) для того, щоб отримати необхідні 
позитивні рішення перерахованих вище служб, повинен на кожному етапі передінвестиційної фази 
проекту, а особливо при розробці заяви-клопотання,  при  збиранні матеріалів попереднього 
погодження  та при розробці ТЕО (ескізного проекту), крім вимог щодо високих техніко-економічних 
показників, дотримуватись вимог стосовно якості даного проекту для суспільства в цілому. Цих вимог 
обов’язково повинні дотримуватись проектні та консалтингові фірми, що розробляють необхідні 
обґрунтування та іншу техніко-економічну документацію на передінвестиційній фазі проекту. 

6.4.3.2. Управління якістю протягом фази розробки проекту. Якість проектної продукції 
характеризують: високий  науково-технічний рівень проектних рішень; забезпечення економічної 
ефективності об’єктів проектування; досягнення економії всіх видів ресурсів; мінімальний негативний 
вплив на навколишнє середовище [40,47,59].  

Якість проектів оцінюють залежно від ефективності прийнятих у них технічних, економічних, 
технологічних, об'ємно-планувальних, конструктивних і архітектурних рішень. 

Для розробки проектної документації, яка б відповідала перерахованим вище вимогам,  необхідно 
на високому рівні виконати такі вузлові проектні процедури: 
 конкретно, точно і чітко сформулювати разом з замовником завдання на проектування; 
 якісно провести весь комплекс інженерних вишукувань; 
 якісно, з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки і технології виробництва, розробити 

технологічну частину проекту; 
 на основі технологічної частини прийняти раціональні, технічно і економічно обґрунтовані 

будівельні рішення; 
 детально та повно розробити технологію виконання будівельних робіт; 
 якісно розробити комплекс кошторисних документів та виконати техніко-економічні розрахунки. 

Заходи, завдяки яким забезпечується якісна розробка проектної документації, обов’язково 
повинні бути комплексними, і їх умовно можна поділити на такі основні групи: організаційні, технічні, 
економічні. 

До основних організаційних заходів належать: 
 формування висококваліфікованого колективу розробників проектно-кошторисної документації на 

чолі з головним інженером проекту, в якому б панувала здорова творча атмосфера; 
 організація та вдосконалення контролю за технологією та якістю розробки проектної продукції; 
 організація підвищення кваліфікації працівників  проектних та вишукувальних відділів; 
 підвищення якості організаційного обслуговування замовників проектної продукції. 
     До основних технічних заходів належать: 
 підвищення технічного рівня та якості проектної продукції; 
 підвищення якості технічного обслуговування; 
 впровадження нових технологій проектування, в першу чергу, з використанням комп’ютерних 

технологій. 
До основних економічних заходів належать: 
 підвищення рівня ефективності виробництва проектної продукції; 
 підвищення рівня економічної освіти спеціалістів проектної фірми; 
 удосконалення системи матеріального та морального стимулювання співробітників. 

Важливою складовою якості проектної документації є її відповідність вимогам єдиної системи 
конструкторської документації (ЄСКД) та системи проектної  документації для будівництва -  

(СПДБ). 
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Єдина система конструкторської документації (ЄСКД )– це система постійно діючих 
технологічних та організаційних вимог до розробки проектної та конструкторської документації, що  
дають можливість  забезпечити взаємний обмін конструкторською документацією без її 
переоформлення як в межах України, так і між країнами СНД, галузями  економіки і окремими 
підприємствами, а також розширення уніфікації продукції при конструкторській розробці, спрощення 
форми документів і скорочення їх номенклатури. Перераховані вище вимоги наводяться в ГОСТах, 
ДСТУ, ГСТУ, посібниках із впровадження ЄСКД, інших нормативних документах. 

 Завдяки ЄСКД створюється можливість здійснювати механізовану і автоматизовану розробку 
проектної документації і головне – створюється можливість для промисловості  організувати 
виробництво будь-якого необхідного виробу, що запроектований відповідно до вимог даної системи, на 
будь-якому з підприємств країни відповідної спеціалізації в найкоротший термін.  

Система проектної  документації для будівництва  (СПДБ)– це система постійно діючих 
технологічних, технічних та організаційних вимог до  проектної та конструкторської документації 
стосовно розробки  проектно-кошторисної документації для будівництва, що дають можливість 
забезпечити взаємний обмін проектною документацією між генпідрядником та субпідрядниками-

проектувальниками при розробці проектної документації на будівництво об’єктів для різних галузей 
економіки. Вимоги СПДБ наводяться в ГОСТах, ДСТУ, ГСТУ та інших інструктивних документах. 

У всіх проектних фірмах, незалежно від форми власності, існує служба нормоконтролю, або 
окремий співробітник, що відповідає за нормоконтроль. Вони якраз і займаються перевіркою 
відповідності проектних документів вимогам ЄСКД та СПДБ.  

До важливих складових якості розробки проектної документації можна також віднести широке 
впровадження  при розробці проектної документації систем  автоматизованого проектування (САПР). 
Впровадження таких систем дозволяє проектній фірмі одночасно вирішувати такі питання: 
 по-перше – покращувати якість розробки проектної документації завдяки зведенню до мінімуму 

проектних прорахунків, пов’язаних з суб’єктивним фактором; 
 по-друге – суттєво скорочувати терміни розробки проектно-кошторисної документації; 
 по-третє – суттєве зменшення собівартості розробки проектної документації. 

При розробці проектної документації проектні фірми України  застосовують як власні програмні 
продукти, так і спеціалізовані програми: 
 “ArchiCAD”, “ИнтерАР”, “Маестро” – для прийняття архітектурних рішень, об’ємного 

проектування; 
 “AutoCAD”, “ Лира”, “Мономах”, “Компас” – для розробки конструктивної частини проекту; 
 “АРС”, “AutoCAD” – для розробки сантехнічної частини проекту; 
 “ Епос” – для розробки електротехнічної частини проекту; 
 “Инвестор”, “Тендер-Контракт XXI век”, “АВК-5” – для розробки кошторисної документації в 

проекті.  
6.4.3.3. Управління якістю  при реалізації проекту. Якість закінченого будівництвом будинку 

або споруди оцінюється при прийманні об'єкта в експлуатацію Державною приймальною комісією, 
виходячи із сукупності оцінок якості проекту, матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного 
устаткування і будівельно-монтажних робіт.   

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування варто оцінювати на 
підприємствах-виробниках відповідно до галузевих інструкцій про порядок проведення атестації 
промислової продукції. 

Якість виконання будівельно-монтажних робіт при реалізації проекту визначають за результатами 
виробничого контролю й оцінюють відповідно до діючих нормативів з оцінки якості  будівельно-

монтажних   робіт.  
Виробничий контроль якості в будівельно-монтажних організаціях складається із вхідного, 

операційного і приймального контролю. Результати контролю повинні фіксувати в журналах робіт на 
будівельних майданчиках. 

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування  спочатку оцінюється  на 
підприємствах-виробниках відповідно до галузевих інструкцій про порядок проведення атестації 
промислової продукції. Будівельні конструкції, вироби, матеріали й інженерне устаткування, що 
надходять на будівництво, повинні проходити вхідний контроль на відповідність їх державним 
стандартам, технічним умовам, вимогам робочих креслень, паспортам й іншим документам, що 
підтверджують якість їх виготовлення, а також на дотримання правил розвантаження і збереження. 
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Єдина система конструкторської документації (ЄСКД ) це система постійно діючих 
технологічних та організаційних вимог до розробки проектної та конструкторської документації, що  
дають можливість  забезпечити взаємний обмін конструкторською документацією без її 
переоформлення як в межах України, так і між країнами СНД, галузями  економіки і окремими 
підприємствами, а також розширення уніфікації продукції при конструкторській розробці, спрощення 
форми документів і скорочення їх номенклатури. Перераховані вище вимоги наводяться в ГОСТах, 
ДСТУ, ГСТУ, посібниках із впровадження ЄСКД, інших нормативних документах.

Завдяки ЄСКД створюється можливість здійснювати механізовану і автоматизовану розробку 
проектної документації і головне створюється можливість для промисловості  організувати 
виробництво будь-якого необхідного виробу, що запроектований відповідно до вимог даної системи, на 
будь-якому з підприємств країни відповідної спеціалізації в найкоротший термін. 

Система проектної  документації для будівництва  (СПДБ) це система постійно діючих 
технологічних, технічних та організаційних вимог до  проектної та конструкторської документації 
стосовно розробки  проектно-кошторисної документації для будівництва, що дають можливість 
забезпечити взаємний обмін проектною документацією між генпідрядником та субпідрядниками-

проектувальниками при розробці проектної документації на будівництво об’єктів для різних галузей 
економіки. Вимоги СПДБ наводяться в ГОСТах, ДСТУ, ГСТУ та інших інструктивних документах.

У всіх проектних фірмах, незалежно від форми власності, існує служба нормоконтролю, або 
окремий співробітник, що відповідає за нормоконтроль. Вони якраз і займаються перевіркою 
відповідності проектних документів вимогам ЄСКД та СПДБ. 

До важливих складових якості розробки проектної документації можна також віднести широке 
впровадження  при розробці проектної документації систем  автоматизованого проектування (САПР). 
Впровадження таких систем дозволяє проектній фірмі одночасно вирішувати такі питання:
 по-перше покращувати якість розробки проектної документації завдяки зведенню до мінімуму 

проектних прорахунків, пов’язаних з суб’єктивним фактором;
 по-друге суттєво скорочувати терміни розробки проектно-кошторисної документації;
 по-третє суттєве зменшення собівартості розробки проектної документації.

При розробці проектної документації проектні фірми України  застосовують як власні програмні 
продукти, так і спеціалізовані програми:
 “ArchiCAD”, “ИнтерАР”, “Маестро” для прийняття архітектурних рішень, об’ємного 

проектування;
 “AutoCAD”, “ Лира”, “Мономах”, “Компас” для розробки конструктивної частини проекту;
 “АРС”, “AutoCAD” для розробки сантехнічної частини проекту;
 “ Епос” для розробки електротехнічної частини проекту;
 “Инвестор”, “Тендер-Контракт XXI век”, “АВК-5” для розробки кошторисної документації в 

проекті. 
6.4.3.3. Управління якістю  при реалізації проекту Якість закінченого будівництвом будинку 

або споруди оцінюється при прийманні об'єкта в експлуатацію Державною приймальною комісією, 
виходячи із сукупності оцінок якості проекту, матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного 
устаткування і будівельно-монтажних робіт.  

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування варто оцінювати на 
підприємствах-виробниках відповідно до галузевих інструкцій про порядок проведення атестації 
промислової продукції.

Якість виконання будівельно-монтажних робіт при реалізації проекту визначають за результатами 
виробничого контролю й оцінюють відповідно до діючих нормативів з оцінки якості  будівельно-

монтажних   робіт. 
Виробничий контроль якості в будівельно-монтажних організаціях складається із вхідного, 

операційного і приймального контролю. Результати контролю повинні фіксувати в журналах робіт на 
будівельних майданчиках.

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування  спочатку оцінюється  на 
підприємствах-виробниках відповідно до галузевих інструкцій про порядок проведення атестації 
промислової продукції. Будівельні конструкції, вироби, матеріали й інженерне устаткування, що 
надходять на будівництво, повинні проходити вхідний контроль на відповідність їх державним 
стандартам, технічним умовам, вимогам робочих креслень, паспортам й іншим документам, що 
підтверджують якість їх виготовлення, а також на дотримання правил розвантаження і збереження. 
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Вхідний контроль здійснює служба виробничо-технологічної комплектації на базах або безпосередньо 
на підприємствах-виробниках. При необхідності матеріали і вироби випробують у будівельній 
лабораторії. Виконавці робіт (майстри) зобов'язані перевіряти візуальні відповідність якості 
конструкцій, виробів і матеріалів, що надходять на будівельний майданчик, вимогам робочих креслень, 
технічних умов і стандартів [60]. 

Операційний контроль повинен здійснюватися на будівельних майданчиках після завершення 
виробничих операцій або будівельних процесів і забезпечувати своєчасне виявлення дефектів і причин 
їхнього виникнення і вживання заходів по їхньому усуненню і попередженню. 

Склад і зміст операційного контролю якості регламентуються  рядом нормативних документів, що  
встановлюють загальний порядок проведення контролю якості виконання будівельно-монтажних і 
спеціальних робіт при зведенні будинків і споруд різного призначення, що будуються. 

 Основні завдання операційного контролю: 
 забезпечення відповідності будівельно-монтажних і спеціальних будівельних робіт проекту і 

вимогам нормативних документів з  будівництва, які перераховувались вище; 
 своєчасне виявлення дефектів, причин їх виникнення і вживання заходів щодо   усунення цих 

дефектів; 
 виконання наступних операцій тільки після усунення всіх дефектів, допущених у попередніх 

процесах; 
 підвищення відповідальності безпосередніх виконавців (робітників, бригад) за якість виконуваних 

ними робіт. 
Операційний контроль здійснюють виконавці робіт і майстри, будівельні лабораторії і геодезичні 

служби, а також фахівці, які займаються контролем окремих видів робіт. Контроль проводиться згідно 
із схемами операційного контролю якості виконання робіт, розроблених для всіх будівельних і 
монтажних процесів, що є складовою частиною проектів виконання робіт (ПВР) і затверджуються 
головними інженерами будівельно-монтажних або спеціалізованих будівельних організацій. Схеми 
операційного контролю якості  є основним робочим документом контролю якості виконання робіт для 
виконробів, майстрів, будівельних лабораторій, геодезичних служб, а також для бригадирів та  
робітників. 

Будівельно-монтажні або спеціалізовані будівельні організації не пізніше, ніж за 15 днів до початку 
робіт повинні передати безпосередньому керівникові робіт з будівництва водогосподарського об’єкта 
(виконавцю робіт, майстрові) розроблену систему оперативного  контролю якості у комплекті з ПВР і 
технологічними картами. Система оперативного  контролю якості повинна пред'являтися на вимогу 
осіб, що контролюють якість будівництва. 

До початку будівельно-монтажних і спеціальних будівельних робіт виконавці робіт і майстри при 
участі представників будівельних лабораторій повинні перевірити якість будівельних матеріалів, 
виробів, напівфабрикатів, конструкцій, а також відповідність паспортів і сертифікатів вимогам 
проектів. 

Виявлені в ході операційного контролю дефекти (відхилення від проектів, стандартів, вимог 
нормативних документів по будівництву, схем операційного контролю) повинні бути усунуті 
бригадами до початку виконання наступних операцій. Контроль за виконанням покладається на 
виконробів і майстрів. 

Організація операційного контролю і нагляд за його здійсненням покладаються на начальників і 
головних інженерів будівельно-монтажних і спеціалізованих будівельних організацій (ділянок, 
управлінь, трестів та ін.), що зобов'язані забезпечити [22]: 
 інструктаж лінійного інженерно-технічного персоналу (до початку робіт) про порядок проведення 

операційного контролю з відповідним записом у журналі робіт з будівництва об'єкта; 
 інструктаж інженерно-технічних працівників, які приймаються на роботу, про порядок проведення 

операційного контролю якості виконуваних робіт. 
Виконроби (майстри), що здійснюють операційний контроль якості будівельно-монтажних і 

спеціальних робіт, повинні в ході контролю заповнювати спеціальні статистичні контрольні карти, у 
яких фіксується виконана операція з порушенням нормативних вимог і не прийнята з першого 
пред'явлення.                           

Після операційного контролю здійснюється приймальний контроль з оцінкою якості будівельно-

монтажних і спеціальних робіт, виконаних бригадами (ланками, робітниками). 
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Контроль якості будівництва здійснюють такі органи державного і відомчого контролю і нагляду 
(що діють на підставі спеціальних положень): 
 інженерно-технічний персонал будівництва; 
 технічний нагляд замовника; 
 авторський нагляд проектних організацій; 
 державний архітектурно-будівельний контроль; 
 контроль банку, що фінансує будівництво; 
 державний санітарний нагляд; 
 державний пожежний нагляд;           
 відомчі інспекції з контролю якості будівельно-монтажних робіт при міністерствах і відомствах; 
 лабораторний контроль будівельних організацій; 
 геодезичний контроль у будівництві;    
 спеціальні організації (залежно від технічної специфіки об'єкта). 

Авторський нагляд проектувальника як складова управління якістю реалізації проекту. Для 
поліпшення якості і зниження вартості будівництва, а також підвищення відповідальності проектних 
організацій за якість  будинків і споруд, що будуються, в Україні здійснюється  авторський нагляд, 
який проводять, як правило,  головний інженер проекту або, як виключення  кваліфіковані фахівців 
проектних організацій. 

Авторський нагляд проводиться проектною організацією, що виконала технічний проект і робочі 
креслення, протягом усього періоду будівництва і приймання в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, він  охоплює усі види будівельних, архітектурно-оздоблювальних, монтажних, санітарно-

технічних і інших спеціальних робіт. 
Авторський нагляд проектної організації здійснюється за: 
 будівництвом житлових будинків, об'єктів комунального господарства, культурно-побутового 

призначення й інших цивільних будинків і міських споруд 

 будівництвом промислових об’єктів, в тому числі і водогосподарських об’єктів. 
Проектні організації, що здійснюють авторський нагляд, зобов'язані: 
 перевіряти в процесі будівництва відповідність виконаних робіт зі спорудження підприємств, 

будинків і споруд проектним рішенням, передбаченим у робочих кресленнях, і затвердженої 
кошторисної вартості робіт, дотримання технології, якість виробництва будівельно-монтажних 
робіт і робіт з монтажу технологічного й інших видів устаткування, пожежну- і вибухобезпеку 
приміщень споруджуваних підприємств, будинків і споруд; 

 представляти пропозиції щодо зниження вартості, поліпшення якості і скорочення тривалості 
будівництва підприємств, будинків, споруд, а також щодо вдосконалення технології виконання 
будівельних робіт  на об'єкті; 

 розглядати пропозиції із зазначених питань і за узгодженням з замовником і генеральною 
підрядною будівельно-монтажною організацією вносити у встановленому порядку уточнення і 
зміни в проектно-кошторисну документацію; 

 вчасно вирішувати всі питання, що виникають в процесі будівництва щодо проектно-кошторисної 
документації; 

 вести журнал авторського нагляду за встановленою формою, в якому фіксувати: всі виявлені при 
будівництві відхилення від проектно-кошторисної документації і порушення вимог будівельних 
норм, правил і технічних умов при виконанні будівельно-монтажних робіт; обов'язкові для 
виконання приписи щодо усунення виявлених дефектів і терміни їх виконання; 

 стежити за своєчасним і якісним  виконанням приписів, внесених у журнал авторського нагляду. 
 журнал авторського нагляду повинен знаходитися в підрядній будівельно-монтажній організації, 

що зобов'язана пред'являти його робочій комісії, яка  призначається для приймання будинку або 
споруди.   

Авторський нагляд здійснюється за договором, що укладається замовником із проектною 
організацією (генеральним проектувальником) на весь період будівництва будинку чи споруди. До 
договору додають план-графік відвідування авторським наглядом об'єктів будівництва і кошторис 
витрат. 

6.4.3.4. Управління якістю  протягом фази завершення проекту. Впродовж фази завершення 
проекту управління якістю полягає у забезпеченні якісного виконання таких робіт: 
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Контроль якості будівництва здійснюють такі органи державного і відомчого контролю і нагляду 
(що діють на підставі спеціальних положень):
 інженерно-технічний персонал будівництва;
 технічний нагляд замовника;
 авторський нагляд проектних організацій;
 державний архітектурно-будівельний контроль;
 контроль банку, що фінансує будівництво;
 державний санітарний нагляд;
 державний пожежний нагляд;          
 відомчі інспекції з контролю якості будівельно-монтажних робіт при міністерствах і відомствах;
 лабораторний контроль будівельних організацій;
 геодезичний контроль у будівництві;   
 спеціальні організації (залежно від технічної специфіки об'єкта).

Авторський нагляд проектувальника як складова управління якістю реалізації проекту. Для 
поліпшення якості і зниження вартості будівництва, а також підвищення відповідальності проектних 
організацій за якість  будинків і споруд, що будуються, в Україні здійснюється  авторський нагляд, 
який проводять, як правило,  головний інженер проекту або, як виключення  кваліфіковані фахівців 
проектних організацій.

Авторський нагляд проводиться проектною організацією, що виконала технічний проект і робочі 
креслення, протягом усього періоду будівництва і приймання в експлуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів, він  охоплює усі види будівельних, архітектурно-оздоблювальних, монтажних, санітарно-

технічних і інших спеціальних робіт.
Авторський нагляд проектної організації здійснюється за:
 будівництвом житлових будинків, об'єктів комунального господарства, культурно-побутового 

призначення й інших цивільних будинків і міських споруд
 будівництвом промислових об’єктів, в тому числі і водогосподарських об’єктів.

Проектні організації, що здійснюють авторський нагляд, зобов'язані:
 перевіряти в процесі будівництва відповідність виконаних робіт зі спорудження підприємств, 

будинків і споруд проектним рішенням, передбаченим у робочих кресленнях, і затвердженої 
кошторисної вартості робіт, дотримання технології, якість виробництва будівельно-монтажних 
робіт і робіт з монтажу технологічного й інших видів устаткування, пожежну- і вибухобезпеку 
приміщень споруджуваних підприємств, будинків і споруд;

 представляти пропозиції щодо зниження вартості, поліпшення якості і скорочення тривалості 
будівництва підприємств, будинків, споруд, а також щодо вдосконалення технології виконання 
будівельних робіт  на об'єкті;

 розглядати пропозиції із зазначених питань і за узгодженням з замовником і генеральною 
підрядною будівельно-монтажною організацією вносити у встановленому порядку уточнення і 
зміни в проектно-кошторисну документацію;

 вчасно вирішувати всі питання, що виникають в процесі будівництва щодо проектно-кошторисної 
документації;

 вести журнал авторського нагляду за встановленою формою, в якому фіксувати: всі виявлені при 
будівництві відхилення від проектно-кошторисної документації і порушення вимог будівельних 
норм, правил і технічних умов при виконанні будівельно-монтажних робіт; обов'язкові для 
виконання приписи щодо усунення виявлених дефектів і терміни їх виконання;

 стежити за своєчасним і якісним  виконанням приписів, внесених у журнал авторського нагляду.
 журнал авторського нагляду повинен знаходитися в підрядній будівельно-монтажній організації, 

що зобов'язана пред'являти його робочій комісії, яка  призначається для приймання будинку або 
споруди.  

Авторський нагляд здійснюється за договором, що укладається замовником із проектною 
організацією (генеральним проектувальником) на весь період будівництва будинку чи споруди. До 
договору додають план-графік відвідування авторським наглядом об'єктів будівництва і кошторис 
витрат.

6.4.3.4. Управління якістю  протягом фази завершення проекту Впродовж фази завершення 
проекту управління якістю полягає у забезпеченні якісного виконання таких робіт:
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 підборі матеріалів, конструкцій, інженерного устаткування, необхідних для  випуску якісної 
продукції; 

 проведенні пусконалагоджувальних робіт; 
 укомплектуванні об’єкта висококваліфікованими експлуатаційними кадрами; 
 ліквідації дефектів та недоробок, що були виявлені робочими комісіями; 
 підготовці об’єкта до здачі в експлуатацію; 
 забезпечення повноцінного гарантійного обслуговування. 

Контроль за якістю виконання перерахованих вище робіт, як правило, покладається на інженера 
технічного нагляду або відділ технічного нагляду замовника. 

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування варто оцінювати на 
підприємствах-виробниках відповідно до галузевих інструкцій про порядок проведення атестації 
промислової продукції. 

Підтвердження відповідності закінченого будівництвом об’єкта встановленим стандартам якості та 
прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, проводиться шляхом 
реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами поданої 
замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації., а для об’єктів,що належать до IV і V 
категорії складності, - на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією сертифіката про готовність об’єкта. 

Встановлення гарантійного строку експлуатації об’єкта дозволяє замовнику вимагати від 
підрядників, які виконали роботи неякісно, усунення виявлених недоліків за власні кошти протягом 
відповідного гарантійного строку [60].  

6.5. Програмне забезпечення   управління проектами 

6.5.1. Загальна характеристика програмного забезпечення  управління проектами. У зв’язку з тим, 
що в сучасних умовах суттєво зростає об’єм інформації, масштабність  проектів, кількість задіяних в 
них суб’єктів і об’єктів, ефективне управління проектами досить складно здійснювати без 
використання відповідних  програмних продуктів. Перші програмні продукти з управління проектами 
були розроблені спочатку в США, а потім в інших країнах, в тому числі в колишньому СРСР в 60-х – 
та на початку 70-х років минулого століття. Спочатку ці  програмні продукти  давали змогу 
розраховувати  параметри проекту в часі, а в подальшому – у 80-х – на початку 90-х – стали для 
менеджерів проекту інструментом ресурсного та бюджетного планування. В кінці 90-х років минулого 
століття   – на початку XXI століття, завдяки суттєвому зростанню потужності персональних 
комп’ютерів, об’єднанню їх у мережі Інтернет, з’явилось якісно нове і досить потужне програмне 
забезпечення з управління проектами [3,18]. 

Сучасне програмне забезпечення з управління проектами можна умовно поділити на дві основні 
групи: 
 програмне забезпечення для календарно-сіткового планування; 
 програмне забезпечення для управління вартістю проектів. 

Сучасне програмне забезпечення для календарно-сіткового планування  проектів включає такі 
основні функціональні можливості: 
 планування проекту в часі; 
 планування ресурсів і витрат  проекту; 
 оптимізація ресурсів і витрат; 
 контроль за  ходом виконання робіт  за проектом; 
 формування звітів про здійснення  проекту (у вигляді діаграм Ганта, сіткових графіків, звітів про 

ресурси та витрати в табличній формі та у вигляді діаграм). 
Програмне забезпеченнядля календарно-сіткового планування  проектів з деяким ступенем 

умовності  можна поділити на  дві категорії: 
 простіші програмні продукти, орієнтовані на керівників або масового користувача, яким час від 

часу доводиться планувати відносно прості проекти вартістю до 1000 доларів США. Такі 
програмні продукти ще називають “непрофесійними” або “напівпрофесійними”; 
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 програмні продукти, орієнтовані на професійних проектних менеджерів,призначені для створення 
середовища управління багатьма складними проектами, що включають понад  
10000 робіт, вартість яких перевищує 1000 доларів США. 

На сьогоднішній день у світі розроблено сотні  програмних  продуктів  перерахованих вище 
категорій, але на вітчизняному ринку набули найбільшого розповсюдження близько десяти з них, 
найпоширенішими з яких є: Microsoft Project, Time Line 6.5, Spider Project, Sure Trek Project Manager 
3.0, Open Plan,  Primavera Project Planner (P3),  CA Super Project, Project Scheduler,  Artemis Views.  

Основні риси  “непрофесійних” (“напівпрофесійних”)  систем- простота в освоєнні і використанні, 
найчастіше – на шкоду функціональності. Тому в них реалізований тільки базовий набір функцій для 
управління проектами: визначення структури робіт, призначення ресурсів, побудова діаграм Гантта і 
сіткових діаграм, розрахунок критичного шляху, спрощена оцінка використання ресурсів і вартості 
проекту. Прикладом таких програм (цінова категорія до 1000 доларів) є Microsoft Project, Time Line 6.5, 

Spider Project, Sure Trek Project Manager 3.0.Розглянемо найбільш поширені на вітчизняному ринку 
“напівпрофесійні” програмні продукти.  

Microsoft Project — на сьогодні найбільш поширений у світі програмний комплекс з управління 
проектами, розрахований передусім на користувачів, які не є професіоналами у сфері управління 
проектами та для керівників невеликих проектів. Значне розповсюдження система Microsoft Project 
набула  завдяки поєднанню простоти використання, побудові інтерфейсу та  довідкової системи на 
єдиних Microsoft Office принципах, оскільки її розробником є MicrosoftCorporation. Нижче ми 
зупинимось на принципах роботи  MicrosoftProject детальніше у зв’язку з тим, що дану систему зручно 
використовувати при розробці курсових та дипломних проектів, крім того з нею стикується 
вітчизняний комплекс з управління проектами “Інвестор”. 

Розробникомпрограмного продукту Time Line 6.5 єTimeLine Solution Corporation. Time Line 6.5 

належить до “напівпрофесійних”програмних продуктів. Він дозволяє здійснювати багатопроектне 
планування, оптимізацію використання ресурсів проектів, створювати звіти за результатами 
розрахунків, здійснювати обмін даними з Microsoft Project, здійснювати контроль за виконанням робіт 
у проектах. 

Розробникомросійського“напівпрофесійного”програмного продукту Spider Project є Spider 
Technologies Group. Цей програмний комплекс дає змогу отримувати стандартні графічні звіти з 
управління проектами: діаграми Гантта; сіткові графіки; діаграми  розподілу ресурсів; а також звіти 
про використання ресурсів в табличній формі. Крім того, даний програмний комплекс  дозволяє 
аналізувати ризики проекту та дає можливість використовувати нормативно-довідникову інформацію. 

Програмний продукт Sure Trek Projec tManager 3.0,  розроблений компанією PrimaveraSystems, Inc., 
також можна віднести до “напівпрофесійних” програмних продуктів, оскільки він зорієнтований на 
управління невеликими проектами або частинами великих проектів. Він може працювати як 
самостійно, так і спільно з професійним програмним комплексом Primavera Project Planner (P3).Sure 

Trek Project Manager 3.0 дає змогу здійснювати необхідні розрахунки для проектів, що складаються не 
більше, ніж з 10000 робіт та отримувати стандартні графічні звіти та звіти в табличній формі з 
управління одночасно кількома проектами. Цей програмний комплекс також може здійснювати обмін 
даними з Microsoft Project 

Професійні  програмні продукти з управління проектами (вартістю від 1 тис. доларів) 
розраховані на професійних проектних менеджерів і призначені для створення середовища управління 
багатьма складними проектами. Вони містять не тільки професійні інструменти планування, аналізу і 
контролю за виконанням проектів, але і всі необхідні засоби для організації ефективних комунікацій 
між учасниками проектних команд. Такі системи, зокрема, розробляють компанії Artemis Management 
ystems, Primavera Systems, Welcom Software Technologies. Нижче ми зупинимось на найбільш 
поширених на вітчизняному ринку програмних продуктах Open Plan, Primavera Project Planner (P3). 

OpenPlan – це програмний продукт фірми Welcom Software TechnologiesCorporation. Система 
OpenPlanвключає такі основні програмні продукти, як Open Plan ProfessionalтаOpen Plan Desktop. 

Програмний комплекс OpenPlanProfessionalє робочим інструментом менеджерів, що управляють 
великими проектами. Існує російська версія  Open Plan Professional. Цей програмний комплекс 
дозволяє: 
 управляти проектами, що перевищують 100000 робіт; 
 структурувати роботи(WBS) та ресурси (RBS); 
 ефективно управляти всіма видами ресурсів (трудовими, матеріальними, фінансовими); 
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 програмні продукти, орієнтовані на професійних проектних менеджерів,призначені для створення 
середовища управління багатьма складними проектами, що включають понад 
10000 робіт, вартість яких перевищує 1000 доларів США.

На сьогоднішній день у світі розроблено сотні  програмних  продуктів  перерахованих вище 
категорій, але на вітчизняному ринку набули найбільшого розповсюдження близько десяти з них, 
найпоширенішими з яких є: Microsoft Project, Time Line 6.5, Spider Project, Sure Trek Project Manager 

Open Plan,  Primavera Project Planner (P3),  CA Super Pr ject, Project Scheduler,  Artemis Views. 

Основні риси  “непрофесійних” (“напівпрофесійних”)  систем- простота в освоєнні і використанні, 
найчастіше на шкоду функціональності. Тому в них реалізований тільки базовий набір функцій для 
управління проектами: визначення структури робіт, призначення ресурсів, побудова діаграм Гантта і 
сіткових діаграм, розрахунок критичного шляху, спрощена оцінка використання ресурсів і вартості 
проекту. Прикладом таких програм (цінова категорія до 1000 доларів) є Microsoft Project, Time Line 

Spider Project Sure Trek Project M nager .Розглянемо найбільш поширені на вітчизняному ринку 
“напівпрофесійні” програмні продукти. 

Micros ft Project на сьогодні найбільш поширений у світі програмний комплекс з управління 
проектами, розрахований передусім на користувачів, які не є професіоналами у сфері управління 
проектами та для керівників невеликих проектів. Значне розповсюдження система Microsoft Project 
набула  завдяки поєднанню простоти використання, побудові інтерфейсу та  довідкової системи на 
єдиних Microsoft Office принципах, оскільки її розробником є MicrosoftCorporation. Нижче ми 
зупинимось на принципах роботи  MicrosoftProject детальніше у зв’язку з тим, що дану систему зручно 
використовувати при розробці курсових та дипломних проектів, крім того з нею стикується 
вітчизняний комплекс з управління проектами “Інвестор”.

Розробникомпрограмного продукту Time Line 6.5 єTimeLine Solution Corporation. Time Line

належить до “напівпрофесійних”програмних продуктів. Він дозволяє здійснювати багатопроектне 
планування, оптимізацію використання ресурсів проектів, створювати звіти за результатами 
розрахунків, здійснювати обмін даними з Micr soft Project здійснювати контроль за виконанням робіт 
у проектах.

Розробникомросійського“напівпрофесійного”програмного продукту Spider Project є Spider 
Technologies Group. Цей програмний комплекс дає змогу отримувати стандартні графічні звіти з 
управління проектами: діаграми Гантта; сіткові графіки; діаграми  розподілу ресурсів; а також звіти 
про використання ресурсів в табличній формі. Крім того, даний програмний комплекс  дозволяє 
аналізувати ризики проекту та дає можливість використовувати нормативно-довідникову інформацію.

Програмний продукт Sure Trek Projec tManager 3. розроблений компанією PrimaveraSystems, Inc., 
також можна віднести до “напівпрофесійних” програмних продуктів, оскільки він зорієнтований на 
управління невеликими проектами або частинами великих проектів. Він може працювати як 
самостійно, так і спільно з професійним програмним комплексом Primavera Project Planner (P3).Sure

Trek Project Manager дає змогу здійснювати необхідні розрахунки для проектів, що складаються не 
більше, ніж з 10000 робіт та отримувати стандартні графічні звіти та звіти в табличній формі з 
управління одночасно кількома проектами. Цей програмний комплекс також може здійснювати обмін 
даними з Micr soft Project

Професійні  програмні продукти з управління проектами (вартістю від 1 тис. доларів) 
розраховані на професійних проектних менеджерів і призначені для створення середовища управління 
багатьма складними проектами. Вони містять не тільки професійні інструменти планування, аналізу і 
контролю за виконанням проектів, але і всі необхідні засоби для організації ефективних комунікацій 
між учасниками проектних команд. Такі системи, зокрема, розробляють компанії Artemis Management 
ystems, Primavera Systems, Welcom Software Technologies. Нижче ми зупинимось на найбільш 
поширених на вітчизняному ринку програмних продуктах Open Plan, Prim vera Project Planner (P3)

OpenPlan це програмний продукт фірми Welcom Software TechnologiesCorporation. Система 
OpenPlanвключає такі основні програмні продукти, як Open Plan ProfessionalтаOpen Pl n Deskt

Програмний комплекс O enPlanProfessionalє робочим інструментом менеджерів, що управляють 
великими проектами. Існує російська версія  Open Plan Professi l Цей програмний комплекс 
дозволяє:
 управляти проектами, що перевищують 100000 робіт;
 структурувати роботи(WBS) та ресурси (RBS);
 ефективно управляти всіма видами ресурсів (трудовими, матеріальними, фінансовими);
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 оптимізувати використання ресурсів, враховуючи пріоритетність робіт; 
 співставляти планову вартість запланованих робіт, планову вартість виконаних робіт та  фактичну 

вартість виконаних робіт і наводити звітність в табличній формі та у формі гістограм; 
 аналізувати проектні ризики і наводити звітність в табличній формі та у формі гістограм;  
 працювати в багатопроектному режимі, плануючи розподіл ресурсів організації для кількох 

проектів, які вона здійснює, з врахуванням пріоритетності кожного з проектів; 
 забезпечити обмеження доступу до інформації по проектах. 

Open Plan Desktop є спрощеним варіантом  Open Plan Professional  і використовується як інструмент 
роботи з невеликими проектами або частинами великого проекту. Менеджери проектів, що працюють в 
Open Plan Desktop,  можуть використовувати всі інструменти Open Plan Professional щодо управління 
часом та ресурсами проекту, а також при  формуванні звітності.При роботі в Open Plan Desktop можна 
використовувати базу даних Open Plan Professional, обидві версії системи управління проектами є 
інтегрованими.  

Primavera ProjectPlanner (P3)  є  програмним продуктом  фірмиPrimaveraSystems, Inc., що 
використовується у всьому світі для управління великими та середніми проектами. Існує 
російськомовна версія Primavera Project Planner. 

Цей програмний продукт дає змогу: 
 здійснювати календарно-сіткове планування  та управління з урахуванням  потреб в матеріальних, 

трудових та фінансових ресурсах; 
 управляти групами проектів, здійснювати ефективний контроль великих проектів та цільових 

програм, що можуть складатись з 100000 робіт; 
 читати і записувати файли формату Microsoft  Project; 
 здійснювати точний розрахунок розкладу  проектів при багатопроектному плануванні, а також 

встановлювати резерв  по кожному з проектів, якщо існують міжпроектні залежності між 
роботами; 

 аналізувати проекти та формувати звітність по проектах на досить високому рівні  завдяки 
наявності  близько 150 стандартних табличних та графічних форм;  

 аналізувати ризики та моделювати різні сценарії розвитку проектів; 
 здійснювати детальний аналіз вартості проекту; 
 групувати інформацію за проектом залежно від фази життєвого циклу проекту або залежно від 

ресурсу; 
 проводити планування робіт по проекту, виходячи з умови оптимального використання ресурсів, 

за рахунок врахування резервів.  
Крім описаного  вище програмного забезпечення безпосередньо з управління проектами, в 

управлінні проектами на вітчизняному та російському ринках широко використовується програмне 
забезпечення для складання кошторисної документації. На російському ринку найбільш 
поширеними програмними продуктами для складання кошторисної документації є: “Инвестор”, АВС, 
“Ресурсная смета”, “Эксперт-Смета”,  “А-ноль” та ряд інших. На вітчизняному ринку – це програмний 
продукт АВК-5, а також програмний комплекс “ПУСК” в якому є програмні продукти “Тендер-

Контракт – XXI століття (Win)” та електронний банк даних “Будівельні ціни”, які стикуються між 
собою та з програмним комплексом з управління проектами “Microsoft Project  ”. 

6.5.2. Застосування автоматизованої  системи управління проектами Microsoft Project для 
планування водогосподарського проекту. Microsoft Project – це найбільш використовуваний в світі 
програмний продукт, призначений для управління проектами. На сьогоднішній день Microsoft Project  є 
стандартом серед засобів автоматизації індивідуальної роботи менеджерів проектів у всьому світі. 
Надзвичайної популярності цей програмний продукт набув завдяки вдалому поєднанню простоти 
використання, зручного інтерфейсу і найбільш необхідних інструментів управління проектами. 

Microsoft  Project – це відносно потужна, легка, гнучка, система календарного планування і 
управління проектами; прекрасний інструмент  планування, координації та  контролю робіт, ресурсів і 
фінансів  проекту, що застосовується для  досягнення цілей проекту в рамках установленого бюджету і 
термінів. 

Даний програмний комплекс дає змогу реалізовувати процедури ефективного розподілу часу, 
грошей і ресурсів; значно спрощує управління проектами, призначений для широкого кола 
користувачів; допомагає вирішувати більшість проблеми на всіх стадіях інвестиційного процесу. 
Microsoft Project дозволяє формувати звіти і візуальні презентаціїї в повній відповідності з потребами 
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сучасного бізнесу. Він добре підходить для управління проектами, що охоплюють кілька відділів, і в 
яких ключовою вимогою є автоматична розробка графіків робіт, прогнозування ходу робіт і 
відстеження їх виконання. Крім того, дані з вітчизняного програмного комплексу “Інвестор” системи 
“ПУСК” передаються в автоматизованому режимі в Microsoft Project [70,18]. 

Microsoft Project входить у сімейство Microsoft Office, завдяки чому забезпечується:  
 побудова інтерфейсу і довідкової системи на єдиних з Microsoft Office принципах; 
 можливість експорту (імпорту) з таких зовнішніх додатків, як Excel, Access;  
 двосторонній обмін даними з Outlook Express. 

Microsoft Project дозволяє здійснювати управління проектами, що містять до 10000 робіт і  набув 
на вітчизняному ринку значної популярності в зв’язку з тим, що на сьогодні в Україні понад 95% 
проектів складаються не більше, ніж 10000 робіт, а також тому, що даний програмний комплекс є 
відносно дешевим, постійно вдосконалюється, існує його російськомовна версія і він  має зручний 
інтерфейс.  Враховуючи, що  цей програмний продукт є інтегрованим  з вітчизняним комплексом з 
управління проектами  ПУСК, він є незамінним при управлінні проектами в будівництві, інших галузях 
економіки, а також в навчальному процесі при підготовці менеджерів  різних спеціалізацій та 
інженерів. 

Для розширення функціональності системи розроблені додаткові модулі, доступні для 
безкоштовного завантаження через Internet. Крім того, для забезпечення обміну  проектною 
інформацією між учасниками проекту в MS Project 2000 існував web-сервіс MicrosoftProjectCentral.com, 
призначений для організації спільної роботи над проектами для груп, розподілених територіально. 
ProjectCentral.com надає членам робочої групи і всім зацікавленим особам веб-сторінки для роботи з 
інформацією по  проекту. У наступних версіях MSProject  є додаток Project Server, що  дозволяє 

управляти проектами в локальній мережі або в Інтернет на  більш високому, ніж Microsoft Project 
Central рівні. 

Починаючи з версії MicrosoftProject 2000 система доповнилась рядом функцій, пов'язаних з 
плануванням і контролем виконання проекту, основними з яких є: 
 можливість створювати ієрархічні коди структур для робіт і ресурсів; 
 можливість планувати відновлювані ресурси (матеріали) як вид ресурсів (в старіших версіях  

можна було планувати тільки трудові ресурси та обладнання, тобто невідновлювані ресурси); 
 місяць та тиждень як одиниці тривалості роботи (раніше використовувались година та доба);  
 поля з можливістю розрахунку формул; 
 три рівні шкали часу (верхній, середній та нижній); 
 можливість створення шаблонів проектів. 

Програмний комплекс Microsoft Project випускається в двох версіях: MicrosoftProjectStandard, яка 
призначена для управління проектом в складі робочої групи та  MicrosoftProjectProfessional, що 
призначена для управління проектами на рівні підприємств, яку можна стандартизувати відповідно до 
потреб певного підприємства і використовувати в кількох відділах або групах підприємства. 

До недоліків Microsoft Project можна віднести обмежені засоби планування та  управління 
ресурсами і відсутність засобів для управління ризиками проекту. 

Запуск проекту та введення даних про задачі. 
Перед початком роботи над проектом в  Microsoft  Project, менеджеру проекту необхідно 

підготувати вихідну інформацію про майбутній проект. Для цього проект необхідно структурувати, 
тобто  розбити на  задачі та підзадачі (їх ще можна назвати роботами, як при календарному 
плануванні), описати зв'язки між ними, оцінити трудомісткість задач і описати ресурси, необхідні для 
реалізації проекту. Всю необхідну інформацію необхідно підготувати, виходячи з вимог введення її в 
Microsoft Project. 

У подальшому порядок введення вихідних даних та розрахунок даних по проекту розглянемо на 
конкретному прикладі, вихідні дані для якого були наведені в розділі 6.2  “Структуризація  та 
планування проекту”, стосовно проекту створення закритої зрошувальної системи, дані  стосовно якого 
наведені в табл. 6.2.  

Календарне, сіткове та  ресурсне планування  робіт  в проекті. Для того, щоб почати вводити 

дані стосовно певного  проекту в Microsoft Project, менеджер проекту повинен скласти таблицю, в якій 

би вказувались назви (коди) задач (робіт); взаємозв’язок задач (в прикладі для всіх задач прийнятий 

тип зв’язку закінчення-початок (F-S); очікувана тривалість в місяцях (добах, годинах), а також 

відомості про необхідну кількість ресурсів, для виконання поставлених задач. 
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сучасного бізнесу. Він добре підходить для управління проектами, що охоплюють кілька відділів, і в 
яких ключовою вимогою є автоматична розробка графіків робіт, прогнозування ходу робіт і 
відстеження їх виконання. Крім того, дані з вітчизняного програмного комплексу “Інвестор” системи 
“ПУСК” передаються в автоматизованому режимі в Microsoft Project [ 0,18]

Microsoft Project входить у сімейство Microsoft Office, завдяки чому забезпечується: 
 побудова інтерфейсу і довідкової системи на єдиних з Microsoft Office принципах;
 можливість експорту (імпорту) з таких зовнішніх додатків, як Excel, Access; 
 двосторонній обмін даними з Outlook Express.

Microsoft Project дозволяє здійснювати управління проектами, що містять до 10000 робіт і  набув 
на вітчизняному ринку значної популярності в зв’язку з тим, що на сьогодні в Україні понад 95% 
проектів складаються не більше, ніж 10000 робіт, а також тому, що даний програмний комплекс є 
відносно дешевим, постійно вдосконалюється, існує його російськомовна версія і він  має зручний 
інтерфейс.  Враховуючи, що  цей програмний продукт є інтегрованим  з вітчизняним комплексом з 
управління проектами  ПУСК, він є незамінним при управлінні проектами в будівництві, інших галузях 
економіки, а також в навчальному процесі при підготовці менеджерів  різних спеціалізацій та 
інженерів.

Для розширення функціональності системи розроблені додаткові модулі, доступні для 
безкоштовного завантаження через Internet. Крім того, для забезпечення обміну  проектною 
інформацією між учасниками проекту в MS Project 2000 існував web-сервіс MicrosoftProjectCentral.com, 
призначений для організації спільної роботи над проектами для груп, розподілених територіально. 
ProjectCentral.com надає членам робочої групи і всім зацікавленим особам веб-сторінки для роботи з 
інформацією по  проекту. У наступних версіях MSProject  є додаток Project Server, що  дозволяє
управляти проектами в локальній мережі або в Інтернет на  більш високому, ніж Microsoft Project 
Central рівні.

Починаючи з версії MicrosoftProject 2000 система доповнилась рядом функцій, пов'язаних з 
плануванням і контролем виконання проекту, основними з яких є:
 можливість створювати ієрархічні коди структур для робіт і ресурсів;
 можливість планувати відновлювані ресурси (матеріали) як вид ресурсів (в старіших версіях  

можна було планувати тільки трудові ресурси та обладнання, тобто невідновлювані ресурси);
 місяць та тиждень як одиниці тривалості роботи (раніше використовувались година та доба); 
 поля з можливістю розрахунку формул;
 три рівні шкали часу (верхній, середній та нижній);
 можливість створення шаблонів проектів.

Програмний комплекс Microsoft Project випускається в двох версіях: MicrosoftProjectStandard, яка 
призначена для управління проектом в складі робочої групи та  MicrosoftProjectProfessional, що 
призначена для управління проектами на рівні підприємств, яку можна стандартизувати відповідно до 
потреб певного підприємства і використовувати в кількох відділах або групах підприємства.

До недоліків Microsoft Project можна віднести обмежені засоби планування та  управління 
ресурсами і відсутність засобів для управління ризиками проекту.

Запуск проекту та введення даних про задачі.
Перед початком роботи над проектом в  Microsoft  Project, менеджеру проекту необхідно 

підготувати вихідну інформацію про майбутній проект. Для цього проект необхідно структурувати, 
тобто  розбити на  задачі та підзадачі (їх ще можна назвати роботами, як при календарному 
плануванні), описати зв'язки між ними, оцінити трудомісткість задач і описати ресурси, необхідні для 
реалізації проекту. Всю необхідну інформацію необхідно підготувати, виходячи з вимог введення її в 
Microsoft Project

У подальшому порядок введення вихідних даних та розрахунок даних по проекту розглянемо на 
конкретному прикладі, вихідні дані для якого були наведені в розділі 6.2  “Структуризація  та 
планування проекту”, стосовно проекту створення закритої зрошувальної системи, дані  стосовно якого 
наведені в табл. 6.2. 

Календарне, сіткове та ресурсне планування робіт в проекті Для того, щоб почати вводити
дані стосовно певного проекту в Micr soft Project менеджер проекту повинен скласти таблицю, в якій
би вказувались назви (коди) задач (робіт); взаємозв’язок задач (в прикладі для всіх задач прийнятий
тип зв’язку закінчення-початок (F-S); очікувана тривалість в місяцях (добах, годинах), а також
відомості про необхідну кількість ресурсів, для виконання поставлених задач.
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Після того, як основні вихідні дані сформовані, можна приступати до створення нового проекту в 
MS Project. Програма дозволяє створювати файл нового проекту з “нуля”, або на основі існуючих 
шаблонів.  

Для того, щоб створити новий проект, потрібно запустити MS Project і ввести загальні відомості 
стосовно  проекту: 
 дату початку проекту; 
 підтвердити, чи потрібно використовувати сервер Microsoft Project Server та веб-інтерфейс 

MicrosoftProjectWebAccess для того, щоб члени групи могли переглядати проект та вводити в 
нього зміни, користуючись веб-вузлом; 

 назву проекту (після цього файл проекту зберігається у відповідному каталозі та в каталозі MS 
Project; 

 встановлюється робочий час проекту (стандартний – 8год.; нічна зміна – 8 год.; 24 год); 
 вказуються дні тижня, що є  робочими та вихідними протягом всього проекту; 
 вказується кількість робочих годин в робочому дні, в тижні та в місяці.  

Після того, як ввели загальні дані по проекту, починають вводити задачі проекту, їх 
взаємозв’язок, та тривалість, а також описувати структуру проекту. Для цього спочатку вводять назви 
задач (робіт) та їх тривалість. MS Project дозволяє вводити тривалість робіт в годинах, днях, місяцях, 
або вказувати дату початку та закінчення кожної з задач. При введені задачі для неї автоматично 
вказується тривалість в 1 день, яку обов’язково потрібно уточнювати при введені вихідних даних. Слід 
відмітити, що при введенні задач для гнучкості планування  краще вводити не дати початку та 
закінчення задач, а лише тривалості, а дати початку та закінчення MS Project розрахує автоматично. 
Відображення проекту після введення задач та їх тривалості приведено на рис. 6.5. 

 

 
 

Рис. 6.5. Відображення проекту в представленні діаграми Ганта після введення всіх задач проекту та 
їх тривалості (зв’язок між задачами не введений, структура проекту не сформована) 

 

Потім, для зручності управління проектом, здійснюють структурування проекту, розбиваючи 
його на сумарні задачі та підзадачі, а якщо потрібно – добавляють віхи.  

Сумарна задача – це задача, що складається з підзадач і об’єднує всі дані, що відносяться до цих 
підзадач. В структурованому списку сумарні задачі  допомагають виділити основні етапи проекту, а 
підзадачі групуються під відповідними сумарними задачами. За замовчуванням всі сумарні задачі 
виділяються напівжирним шрифтом і розміщуються з  виступом, а підзадачі розміщуються під ними з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



290 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

відступом. Деякі підзадачі можуть бути сумарними задачами для задач наступного рівня. В структурі 
можна визначити необхідну  кількість рівнів, які є необхідними для  більш точного відображення схеми 
проекту.  

Віхи – це задачі з нульовою тривалістю, які використовують для позначення важливих для 
проекту подій та завершення важливих етапів проекту. 

Для створення структури проекту необхідно після введення задач та їх тривалості ввести назви 
сумарних задач, що відображають етапи створення проекту, вказати рівень кожної з задач ( спочатку 
йдуть задачі першого рівня ієрархії “Проект створення зрошувальної системи”, далі – задачі другого 
рівня (фази життєвого циклу проекту) – “ Початкова фаза”, “Фаза розробки ”, “Фаза реалізації”, “Фаза 
завершення ”на третьому рівні – підзадачі кожної з фаз  (рис. 6.6). Як видно з рис. 6.6, задачі першого 
та другого рівнів виділяються напівжирним шрифтом. 

 

 
 

Рис. 6.6. Структурований  список задач проекту (зв’язки між задачами не введено) 
 

Розміщення задач в ієрархічному порядку не приводить автоматично до введення залежностей 
між задачами. Для того, щоб відобразити залежності між задачами, потрібно зв’язати ці задачі, тобто 
визначити залежність між датами їх початку або закінчення. Як правило, залежність встановлюється 
між датою закінчення одної задачі та датою початку наступної. Але зв’язки між задачами можуть бути 
і більш складними.  

В MSProject існує чотири  типи залежностей між задачами: 
 закінчення – початок (finishtostart - F-S), коли задача Б не      може початися, поки не 

закінчиться задача А; 
 початок – початок (starttostart – S-S),коли задача Б не може початися, поки не почнеться задача 

А; 
 закінчення - закінчення(finishtofinish - F-F), коли задача Б не може початися, поки не 

закінчиться задача А; 
 початок - закінчення(tofinish  - S-F), коли задача Б не може закінчитись, поки не почнеться 

задача А. 
Задачу А називають задачею-попередником, а задачу Б – задачею-наступником. Якщо між 

здачами встановлений зв’язок, то MS Project  розрахує дати початку  та закінчення задачі Б, виходячи з 
її тривалості та  дати закінчення задачі А. На результат розрахунків впливає тип залежності. 
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відступом. Деякі підзадачі можуть бути сумарними задачами для задач наступного рівня. В структурі 
можна визначити необхідну  кількість рівнів, які є необхідними для більш точного відображення схеми 
проекту. 

Віхи це задачі з нульовою тривалістю, які використовують для позначення важливих для 
проекту подій та завершення важливих етапів проекту.

Для створення структури проекту необхідно після введення задач та їх тривалості ввести назви 
сумарних задач, що відображають етапи створення проекту, вказати рівень кожної з задач ( спочатку 
йдуть задачі першого рівня ієрархії “Проект створення зрошувальної системи”, далі задачі другого 
рівня (фази життєвого циклу проекту) “ Початкова фаза”, “Фаза розробки ”, “Фаза реалізації”, “Фаза 
завершення ”на третьому рівні підзадачі кожної з фаз  (рис. 6. ). Як видно з рис. 6. , задачі першого 
та другого рівнів виділяються напівжирним шрифтом.
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Розміщення задач в ієрархічному порядку не приводить автоматично до введення залежностей 
між задачами. Для того, щоб відобразити залежності між задачами, потрібно зв’язати ці задачі, тобто 
визначити залежність між датами їх початку або закінчення. Як правило, залежність встановлюється 
між датою закінчення одної задачі та датою початку наступної. Але зв’язки між задачами можуть бути 
і більш складними. 

В MSProject існує чотири  типи залежностей між задачами:
 закінчення початок (finishtostart - F-S), коли задача Б не      може початися, поки не 

закінчиться задача А;
 початок початок (starttostart S-S) коли задача Б не може початися, поки не почнеться задача 

А;
 закінчення - закінчення(finisht finish - F-F), коли задача Б не може початися, поки не 

закінчиться задача А;
 початок - закінчення(t finish  - S-F), коли задача Б не може закінчитись, поки не почнеться 

задача А.
Задачу А називають задачею-попередником, а задачу Б задачею-наступником. Якщо між 

здачами встановлений зв’язок, то MS Project  розрахує дати початку  та закінчення задачі Б, виходячи з 
її тривалості та  дати закінчення задачі А. На результат розрахунків впливає тип залежності.
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Залежності між задачами можна доповнити, вказавши додатково час випередження або час 
запізнення. Час запізнення вказує на затримку між закінченням задачі-попередника та початком задачі 
наступника. Час випередження вказує, що задача наступник починається   до завершення задачі 
попередника. 

Якщо між задачами існують зв’язки початок-початок,початок-закінчення, закінчення-

закінчення,то їх обов’язково потрібно вводити. Якщо між задачами існує зв’язок закінчення-

початок,то досить лише вказати номер однієї  або кількох задач-попередників в графу 
“Предшественники” для кожної із задач (рис. 6.7 ) і  MS Project автоматичнозв’яже ці задачі.  

Після того, як були введені назви задач, їх тривалість, вказано для кожної з задач задачу-

попередника, а також повністю сформована структура проекту, MS Project автоматично будує графік 
Ганта (рис.6.7)  та сітковий графік, попередньо розрахувавши критичний шлях (рис.6.8). 

 

 
 

Рис. 6.7. Вигляд графіка Ганта після встановлення зв’язків між всіма задачами проекту 

 

 
 

Рис. 6.8. Загальний вигляд сіткового графіка робіт проекту  створення   
зрошувальної системи в MS Project 

 

Представлення сіткового графіка в  MSProject суттєво відрізняється від класичного сіткового 
графіка. В класичному сітковому графіку події зображують у вигляді кругів, або інших геометричних 
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фігур, а роботи – в вигляді стрілок, що з’єднують послідовно зв’язані події. В MSProject, навпаки 
роботам (задачам) відповідають блоки (геометричні фігури різної форми), а стрілки між ними 
означають зв’язки між задачами. Крім того, для кожного типу задач на сітковому графіку MSProject 
визначений свій тип рамки блоку. На рис 6.8 представлений загальний вигляд сіткового графіка для 
прикладу, описаного вище; роботи (задачі) та зв’язки, що лежать на критичному шляху показані 
червоним кольором, всі інші роботи – синього кольору.  

Вигляд блоків, що характеризують на сітковому графіку задачі першого та другого рівня проекту 
(проект та фази життєвого циклу проекту) наведений на рис.6.9. 

 

 
 

Рис. 6.9. Фрагмент сіткового графіка в MS Project, що відображає перший, другий та частину 
третього рівня WBS  проекту створення зрошувальної системи 

 

Введення даних про ресурси проекту для їх планування. Наступний етап планування в MS 
Project – це планування ресурсів та бюджетне планування. В MS Project  можна планувати  трудові 
та матеріальні  ресурси. До трудових ресурсів в MS Project  належать люди та механізми і обладнання, 

які виконують задачі, витрачаючи на це робочий час. До матеріальних ресурсів відносяться сировина 

та інші витратні матеріали, що використовуються при виконанні задач. 
Якщо вартість трудових ресурсів визначається в MS Project  на основі затрат часу, то вартість 

матеріальних ресурсів – на основі кількості затрачених на виконання певних задач ресурсів. При 
введені даних про матеріальні ресурси необхідно обов’язково вказувати одиницю виміру матеріалу 
(метр кубічний, метр квадратний, метр погонний, тонна і т.д.), а також витрату матеріалу та спосіб 
витрати матеріалу – змінний (коли кількість матеріалу змінюється з часом при виконанні задачі)  або 
фіксований (кількість використаного матеріалу є постійним і не залежить від тривалості виконання 
задачі).   

При бюджетному плануванні  менеджер проекту повинен визначити вартість кожної задачі та 
загальну вартість проекту. Бюджетне планування в MS Project напряму пов’язане з ресурсним 
плануванням, оскільки вартість кожної задачі проекту  розраховується відповідно до об’єму ресурсів, 
який витрачається на її виконання.  

Представлення звітів про використання ресурсів. Після того, як здійснено призначення 
ресурсів задачам, MS Project  автоматично будує гістограму потреби в трудових ресурсах, показуючи 
на ній максимальні значення потреби в ресурсах впродовж заданого користувачем часу. При 
необхідності MS Project дозволяє отримати такий графік за кожен квартал, місяць, тиждень, день, 
годину. Крім того, даний програмний комплекс дозволяє оптимізувати гістограму потреби в трудових 
ресурсах на вимогу користувача за рахунок  зміни тривалості задач. 
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фігур, а роботи в вигляді стрілок, що з’єднують послідовно зв’язані події. В MSProject, навпаки 
роботам (задачам) відповідають блоки (геометричні фігури різної форми), а стрілки між ними 
означають зв’язки між задачами. Крім того, для кожного типу задач на сітковому графіку MSProject 
визначений свій тип рамки блоку. На рис 6. представлений загальний вигляд сіткового графіка для 
прикладу, описаного вище; роботи (задачі) та зв’язки, що лежать на критичному шляху показані 
червоним кольором, всі інші роботи синього кольору. 

Вигляд блоків, що характеризують на сітковому графіку задачі першого та другого рівня проекту 
(проект та фази життєвого циклу проекту) наведений на рис.6.

Рис. 6. . Фрагмент сіткового графіка в MS Project, що відображає перший, другий та частину 
третього рівня WBS  проекту створення зрошувальної системи

Введення даних про ресурси проекту для їх планування. Наступний етап планування в MS 
Project це планування ресурсів та бюджетне планування. В MS Project  можна планувати  трудові 
та матеріальні ресурси. До трудових ресурсів в MS Project  належать люди та механізми і обладнання
які виконують задачі, витрачаючи на це робочий час. До матеріальних ресурсів відносяться сировина
та інші витратні матеріали, що використовуються при виконанні задач.

Якщо вартість трудових ресурсів визначається в MS Project  на основі затрат часу, то вартість 
матеріальних ресурсів на основі кількості затрачених на виконання певних задач ресурсів. При 
введені даних про матеріальні ресурси необхідно обов’язково вказувати одиницю виміру матеріалу 
(метр кубічний, метр квадратний, метр погонний, тонна і т.д.), а також витрату матеріалу та спосіб 
витрати матеріалу змінний (коли кількість матеріалу змінюється з часом при виконанні задачі)  або 
фіксований (кількість використаного матеріалу є постійним і не залежить від тривалості виконання 
задачі).  

При бюджетному плануванні менеджер проекту повинен визначити вартість кожної задачі та 
загальну вартість проекту. Бюджетне планування в MS Project напряму пов’язане з ресурсним 
плануванням, оскільки вартість кожної задачі проекту  розраховується відповідно до об’єму ресурсів, 
який витрачається на її виконання. 

Представлення звітів про використання ресурсів. Після того, як здійснено призначення 
ресурсів задачам, MS Project  автоматично будує гістограму потреби в трудових ресурсах, показуючи 
на ній максимальні значення потреби в ресурсах впродовж заданого користувачем часу. При 
необхідності MS Project дозволяє отримати такий графік за кожен квартал, місяць, тиждень, день, 
годину. Крім того, даний програмний комплекс дозволяє оптимізувати гістограму потреби в трудових 
ресурсах на вимогу користувача за рахунок  зміни тривалості задач.
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Оптимізацію можна здійснювати  в автоматичному режимі, коли вказується значення максимуму 
ресурсу в проекті або в ручному режимі, коли користувач коректує графік під свої вимоги, при цьому 
автоматично перераховується тривалість виконання задач. 

MS Project дозволяє отримати інформацію про розподіл трудових ресурсів не тільки у вигляді 
графіка, але і в табличній формі. При цьому в табличній формі затрати трудових ресурсів можуть бути 
розраховані за будь-який проміжок часу (весь проект, рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень, день) для 
всіх задач (сумарних задач та підзадач), а також для кожного виду трудових ресурсів. Після вивчення 
та оцінки цих даних можна проводити корегування завантаження кожного з ресурсів. 

MS Project дозволяє автоматизовано розраховувати та оптимізувати не тільки основні види 
ресурсів проекту, але і затрати.  

6.6. Оптимізація водорегулювання як необхідна умова підвищення еколого-

економічної ефективності водогосподарсько-меліоративних проектів  

Серед найбільших викликів сучасності, нарівні з енергетичним, найгостріше проявляються 
сьогодні продовольча і водна кризи, вплив яких посилюється зміною погодно-кліматичних умов як н а 
планетарному, так і регіональних рівнях. 

У зв'язку з цим, сільськогосподарські гідротехнічні меліорації були, є і залишаються одним з 
найважливіших факторів інтенсифікації аграрного виробництва й, відповідно, врегулювання як 
водного, так і продовольчого питань. 

Разом з тим слід зазначити, що розвитку меліорацій в Україні взагалі притаманні всі загальні 
об'єктивно зумовлені як позитивні, так і негативні тенденції, детально розглянуті академіком Б.Б. 
Шумаковим наприкінці XX століття [77]. У першу чергу це стосується того, що широкомасштабний 
розвиток меліорацій пов'язаний із значними капіталовкладеннями, дуже відчутними для економіки 
будь-якої країни, але отриманий ефект при цьому складає в кращому випадку 60...70% від проектного. 

З численних причин недосягнення проектної ефективності меліорацій Б.Б. Шумаков цілком 
справедливо акцентує увагу н а нестачі наших знань про результати взаємодії меліоративної діяльності 
людини з природними процесами т а їх врахуванні при проектуванні. 

Унаслідок цього н а меліорованих землях і прилеглих до них територіях розвиваються в 
непередбачуваних масштабах процеси з не гативними явищами, які різко знижують ефективність 
меліорацій. 

Більш того, намагання отримати за рахунок меліорацій максимум сільськогосподарської 
продукції без урахування вимог охорони оточуючого середовища призвело в ряді випадків до кризових 
ситуацій в області екології. 

Однак, попри це, подальший розвиток меліорацій має відбуватись, але н а принципово новому 
рівні, що забезпечує не тільки високу т а сталу ефективність сільського господарства, але і його 
екологічну стійкість. 

Постановка даної проблеми, в принципі, не нова. За останні десятиріччя різні її аспекти - від 
загальних, до режимних, технологічних, технічних, моніторингових та еколого-економічних - досить 
ґрунтовно розглядалися в численних публікаціях фахівців різного профілю, які займаються 
безпосередньо, або стикаються на практиці в своїй діяльності, з проблемами меліорацій, зокрема 
І.В. Минаєва, О.М. Нікольського, Б.Ф. Шебеко, Б.Б. Шумакова та багатьох ін. [33, 34,76,77 та ін.]. 

Але, з нашої точки зору, сучасні, найбільш узагальнені підходи до обґрунтування комплексу 
заходів з оптимізації меліоративного режиму сільськогосподарських земель при проектуванні та 
експлуатації гідромеліоративних систем розглянуті у відповідних рекомендаціях І.П.Айдарова, 
О.І. Голованова, Ю.М. Нікольського [38]. Основні положення цих рекомендацій, особливо стосовно 
зони осушувальних меліорацій, взяті нами за основу і полягають в наступному. 

Необхідність поєднання потреб інтенсифікації землеробства з охороною навколишнього 
середовища при масштабних розмірах меліорованих територій привели до необхідності 
переосмислення сучасного спрямування сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій і підходів до 
обґрунтування їх складу. 

За минулий період розвитку при обґрунтуванні й розміщенні меліорацій головна увага 
приділялась переважно питанню підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Однак 
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потрібен більш глибокий й різнобічний підхід до розвитку меліорацій, тому що разом із зростанням 
урожайності культур внаслідок меліорації земель в різних природних зонах мали місце такі негативні 
екологічні наслідки від осушення та зрошення: 
 посилення вимивання поживних речовин з ґрунту через інтенсифікацію їх промивного водного 

режиму; 
 посилення мінералізації поживних речовин ґрунту; 
 посилення водної і вітрової ерозії ґрунтів внаслідок проведення заходів з прискорення 

поверхневого стоку; зміна умов ґрунтоутворення; 
 забруднення поверхневих водойм і річок; 
 зміна гідрологічної й гідрогеологічної обстановки на прилеглих до систем територіях тощо. 

Разом з тим, ще в двадцятих роках цього сторіччя засновник вітчизняної меліоративної науки 
А.М. Костяков [23] звернув увагу на те, що при проведенні меліорацій необхідно посилювати 
біологічний і всіма можливими засобами уповільнювати геологічний кругообіги води, поживних 
речовин і хімічних елементів з метою прогресуючого підвищення родючості і продуктивності ґрунтів, 
щоб не допустити погіршення навколишнього середовища. 

Тому метою меліорацій і землеробства на меліорованих територіях повинно бути не тільки 
збільшення сільськогосподарської продукції, але й збереження та покрашення родючості ґрунтів за 
умови раціонального використання земельних, водних й інших ресурсів і охорони навколишнього 
середовища. 

Для досягнення такої мети необхідно оцінювати роботу зрошувальних і осушувальних систем не 
тільки за вологістю ґрунту і наскільки вона є "комфортною" для вирощуваних культур, але й за 
сукупністю показників, які можна виразити у вигляді вимог до регульованих факторів ґрунтоутворення 
і розвитку рослин. Така сукупність показників названа авторами [38] мелiоративним режимом. 

Головне завдання підтримання сприятливого природно-меліоративного режиму - узгодження 
потреб розширеного відтворення родючості ґрунту і охорони природи в умовах інтенсивного 
землеробства, що забезпечує отримання заданих урожаїв сільськогосподарських культур з дотриманням 
екологічних вимог. 

Родючість ґрунту є результатом ґрунтоутворюючого процесу, що складається з сукупності 
біологічних, хімічних і фізичних процесів. Тому не просто вибрати набір показників, що 
характеризують природно-меліоративний режим. Це повинні бути показники, що піддаються 
регулюванню доступними за усталеної технології меліорації й землеробства прийомами. При цьому 
важливо, щоб був добре вивчений вплив цих прийомів на ґрунтоутворюючий процес і було достатньо 
фактичного матеріалу для його оцінки. 

З розвитком науки, засобів збирання та обробки інформації й технології управління набір таких 
показників може змінюватися. Суттєвим є також наявність математичних моделей й алгоритмів, які 
дозволяють прогнозувати вплив тих чи інших показників на родючість ґрунтів. 

Для визначення складу таких показників авторами [38] розглянуті загальні критерії, що необхідні 
для обґрунтування й вибору таких систем землеробства і меліорацій, які б відповідали загальному 
завданню - посиленню біологічного та уповільненню геологічного кругообігів води і хімічних речовин. 

Такі критерії сформульовані ними наступним чином: 
1. Максимальна продуктивність вирощуваних культур ( maxY  ) при мінімальному витрачанні 

водних ресурсів і поживних речовин на одиницю маси продукції. Для цього необхідно інтенсифікувати 
використання сонячної енергії посівами, що досягається регулюванням основних факторів 
життєдіяльності рослин, в тому числі, в першу чергу, водно-повітряного режиму ґрунтів. 

2. Розширене відтворення родючості ґрунтів за допомогою прийомів землеробства і меліорацій 
для підвищення енергії ґрунтоутворення ( maxQ ) та забезпечення позитивного балансу органічних і 
мінеральних поживних речовин. 

3. Охорона навколишнього середовища. В цілому для реалізації заходів, що спрямовані на охорону 
природи, необхідно визначити допустимі границі зміни її стану (допустимі норми й інтенсивність 
забору води з водотоків та скиду в них води), допустимі границі зміни рівня ґрунтових вод (РГВ) (на 
системі і прилеглих територіях) та вибрати необхідний комплекс інженерних, сільськогосподарських й 
інших заходів захисту в складі проекту меліорації земель. 

На підставі викладеного авторами [38] запропоновані такі показники меліоративного режиму, які 
необхідно використовувати при обґрунтуванні меліорацій в різних природних зонах: 

1. Допустимі границі регулювання вологості активного кореневмісного шару ґрунту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

потрібен більш глибокий й різнобічний підхід до розвитку меліорацій, тому що разом із зростанням 
урожайності культур внаслідок меліорації земель в різних природних зонах мали місце такі негативні 
екологічні наслідки від осушення та зрошення:
 посилення вимивання поживних речовин з ґрунту через інтенсифікацію їх промивного водного 

режиму;
 посилення мінералізації поживних речовин ґрунту;
 посилення водної і вітрової ерозії ґрунтів внаслідок проведення заходів з прискорення 

поверхневого стоку; зміна умов ґрунтоутворення;
 забруднення поверхневих водойм і річок;
 зміна гідрологічної й гідрогеологічної обстановки на прилеглих до систем територіях тощо.

Разом з тим, ще в двадцятих роках цього сторіччя засновник вітчизняної меліоративної науки 
А.М. Костяков [23] звернув увагу на те, що при проведенні меліорацій необхідно посилювати 
біологічний і всіма можливими засобами уповільнювати геологічний кругообіги води, поживних 
речовин і хімічних елементів з метою прогресуючого підвищення родючості і продуктивності ґрунтів, 
щоб не допустити погіршення навколишнього середовища.

Тому метою меліорацій і землеробства на меліорованих територіях повинно бути не тільки 
збільшення сільськогосподарської продукції, але й збереження та покрашення родючості ґрунтів за 
умови раціонального використання земельних, водних й інших ресурсів і охорони навколишнього 
середовища.

Для досягнення такої мети необхідно оцінювати роботу зрошувальних і осушувальних систем не 
тільки за вологістю ґрунту і наскільки вона є "комфортною" для вирощуваних культур, але й за 
сукупністю показників, які можна виразити у вигляді вимог до регульованих факторів ґрунтоутворення 
і розвитку рослин. Така сукупність показників названа авторами [38] мелiоративним режимом.

Головне завдання підтримання сприятливого природно-меліоративного режиму - узгодження 
потреб розширеного відтворення родючості ґрунту і охорони природи в умовах інтенсивного 
землеробства, що забезпечує отримання заданих урожаїв сільськогосподарських культур з дотриманням 
екологічних вимог.

Родючість ґрунту є результатом ґрунтоутворюючого процесу, що складається з сукупності 
біологічних, хімічних і фізичних процесів. Тому не просто вибрати набір показників, що 
характеризують природно-меліоративний режим. Це повинні бути показники, що піддаються 
регулюванню доступними за усталеної технології меліорації й землеробства прийомами. При цьому 
важливо, щоб був добре вивчений вплив цих прийомів на ґрунтоутворюючий процес і було достатньо 
фактичного матеріалу для його оцінки.

З розвитком науки, засобів збирання та обробки інформації й технології управління набір таких 
показників може змінюватися. Суттєвим є також наявність математичних моделей й алгоритмів, які 
дозволяють прогнозувати вплив тих чи інших показників на родючість ґрунтів.

Для визначення складу таких показників авторами [38] розглянуті загальні критерії, що необхідні 
для обґрунтування й вибору таких систем землеробства і меліорацій, які б відповідали загальному 
завданню - посиленню біологічного та уповільненню геологічного кругообігів води і хімічних речовин.

Такі критерії сформульовані ними наступним чином:
 Максимальна продуктивність вирощуваних культур ( maxY  ) при мінімальному витрачанні 

водних ресурсів і поживних речовин на одиницю маси продукції. Для цього необхідно інтенсифікувати 
використання сонячної енергії посівами, що досягається регулюванням основних факторів 
життєдіяльності рослин, в тому числі, в першу чергу, водно-повітряного режиму ґрунтів.

 Розширене відтворення родючості ґрунтів за допомогою прийомів землеробства і меліорацій 
для підвищення енергії ґрунтоутворення ( maxQ ) та забезпечення позитивного балансу органічних і 
мінеральних поживних речовин.

 Охорона навколишнього середовища. В цілому для реалізації заходів, що спрямовані на охорону 
природи, необхідно визначити допустимі границі зміни її стану (допустимі норми й інтенсивність 
забору води з водотоків та скиду в них води), допустимі границі зміни рівня ґрунтових вод (РГВ) (на 
системі і прилеглих територіях) та вибрати необхідний комплекс інженерних, сільськогосподарських й 
інших заходів захисту в складі проекту меліорації земель.

На підставі викладеного авторами [38] запропоновані такі показники меліоративного режиму, які 
необхідно використовувати при обґрунтуванні меліорацій в різних природних зонах:

 Допустимі границі регулювання вологості активного кореневмісного шару ґрунту.
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2. Допустима глибина РГВ, що змінюється протягом року, та границі її короткочасних підйомів, 
викликані проведенням зволожувальних заходів або інтенсивними опадами. 

3. Спрямованість вологообміну між кореневмісним шаром ґрунту і ґрунтовими водами та його 
інтенсивність. 

4. Допустимий вміст токсичних солей в ґрунті, катіонів натрію і магнію у ґрунтовому 
поглинальному комплексі та реакція pH ґрунтового розчину. 

5. Граничні значення загальної мінералізації поливної води, співвідношення в ній катіонів Na, Ca і 
Mg, реакції ґрунту pH. 

6. Комплекс агрохімічних показників родючості ґрунтів і направлений характер їх зміни. 
Таким чином, три з розглянутих показників - вологість ґрунту W , глибина РГВ 

gH  і величина 

водообміну V , що характеризують водний режим ґрунтів як визначальну складову загального 
природно-меліоративного режиму, відіграють провідну роль і в значному ступені зумовлюють 
інтенсивність біологічного й геологічного кругообігів на меліорованих територіях. При цьому 
прагнення до підвищення врожайності вирощуваних сільськогосподарських культур й, одночасно, 
необхідність підвищення родючості ґрунтів та охорони природи викликають суперечливі потреби 
регулювання таких показників. 

Тому необхідна оптимізація природно-меліоративного режиму взагалі, яка повинна базуватись, 
насамперед, на довготерміновому прогнозі водно-повітряного режиму ґрунтів для різних 
альтернативних варіантів типів і конструкцій гідромеліоративних систем на стадії проектування їх 
будівництва чи реконструкції та схем роботи при експлуатації за визначених природно-господарських 
умов меліорованих територій шляхом застосування відповідних методів і прогнозно-оптимізаційних 
моделей, а також необхідних показників і критеріїв оцінки. 

За результатами розглянутих передумов та виконаного теоретичного аналізу комплексу питань, 
що пов’язані із загальною постановкою і шляхами розв'язування проблеми оптимізації водного і 
загального природно-меліоративного режимів, а також існуючими підходами до розв'язування 
оптимізаційних задач в складних природно-технічних еколого-економічних системах, модель 
оптимізації водорегулювання осушуваних земель відповідно до прийнятого за основу оптимізаційного 
підходу, може бути подана в загальному неявному вигляді як [51, 53] 

 
 i

iextrUU 0 ,  in,i 1 , (6.2) 

де 0U - екстремальне значення за прийнятою умовою обраного критерію оптимізації U , що відповідає 
оптимальному (раціональному) рішенню із сукупності можливих альтернативних варіантів , 

. 
За Є.Є. Жуковським [14] будь-яка метеоролого-економічна система дискретного типу в 

загальному випадку описується прямокутною матрицею розмірністю 
pi nn  , елементи якої у вигляді 

«функції корисності»  P,Iuuip  , in,i 1 ; pn,p 1  характеризують значення критерію U , що 

відповідають всіляким парам  P,I , коли прийняті рішення сукупності iI  , in,i 1  реалізуються за 
певних метеорологічних умов у розрахункові за вологозабезпеченістю періоди вегетації сукупності 

 pP  , pn,p 1 . 

При цьому мають бути відомі (визначені або задані) значення повторюваності чи часток 
p , 

pn,p 1  можливого стану типових метеорологічних режимів у розрахункові періоди вегетації в межах 

проектного терміну функціонування системи, приведеного до 1, тобто 



pn

p

p

1

1 . 

Тоді, дотримуючись байєсівського підходу [28, 79 та ін.], можна стверджувати, що середні (в 
статистичному розумінні) значення критерію оптимізації для кожного рішення з урахуванням 
кліматологічної стратегії управління об'єктом у багаторічному перерізі будуть визначатися за 
формулою 

iI 

in,1i 
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pn

p

pi P,IuU
1

 ,   in,i 1 . (6.3) 

При побудові та реалізації економіко-математичних моделей оптимізації водорегулювання 
осушуваних земель за розглянутими принципами взятого нами за основу оптимізаційного методу з 
урахуванням вибору кліматологічної стратегії управління об’єктом, що розглядається, в принципі, 
можуть бути використані як ціновий (економічний, ваговий), так й енергетичний підходи. 

Але оскільки дуже перспективний через свою універсальність енергетичний підхід до реалізації 
моделей оптимізації знаходиться все ще на стадії розробки і на цей час практично немає можливості 
визначити прямі вартісні показники екологічної доцільності гідромеліоративних заходів у зоні 
осушувальних меліорацій, розглянуті й прийняті на практиці критерії та умови оптимізації (мінімізація 
приведених витрат, максимізація чистого доходу та ін.) характеризують, перш за все, економічну 
ефективність рішень, що приймаються. Вони є необхідними, але недостатніми для оцінки загальної 
еколого-економічної ефективності їх реалізації. 

Тому такі моделі необхідно доповнити додатковими умовами чи обмеженнями за визначеною, 
обґрунтованою і прийнятою до розгляду сукупністю фізичних показників (критеріїв) оцінки водного і 
загального природно-меліоративного режимів осушуваних земель: по режиму РГВ або вологості 
ґрунту; величині, інтенсивності і направленості вологообміну; індексу радіаційного балансу й ін. 

За такими показниками, порівняно з їх граничними значеннями відповідно до конкретних 
ґрунтово-меліоративних умов об’єкта, можна, згідно [38], передбачити направленість процесів, що 
відбуваються на меліорованих територіях під дією природних і меліоративних факторів і, тим самим, 
неявно оцінити екологічний ефект від реалізації гідромеліоративних заходів. 

Формально це може бути представлене як 

 jji ZZ
























,   jn,j 1 ,  in,i 1 , (6.4) 

де 
ijZ  - сукупність  j , jn,j 1  фізичних показників (критеріїв) екологічної ефективності 

водорегулювання осушуваних земель за сукупністю рішень i , in,i 1 , що приймаються; 

jZ


 - відповідні лімітуючі значення заданої сукупності показників. 
Суть запропонованого підходу полягає у багатокритеріальній експертній оцінці умов 

формування водного режиму та його впливу на інші складові загального природно-меліоративного 
режиму земель за різних природно-меліоративних умов через співставлення потреб рослин, ґрунтів і 
охорони природи в регулюванні водного режиму меліорованих земель. 

В принципі, застосування такого підходу для визначення екологічної доцільності гідромеліорацій 
достатньою мірою узгоджуються з методом імітаційної оптимізації, базується на принципі виведення 
результатів імітаційного моделювання на лімітуючі показники шляхом зміни режиму функціонування 
процесу через вплив на елементи його управління. 

Реалізація цього принципу здійснюється за схемою 
 

ЕУ   МІА   ЛП, 
 

де ЕУ - елементи управління процесом, МІА - математичний імітаційний апарат, ЛП - лімітуючі 
показники. 

Виходячи зі специфіки оптимізації екологічних систем як складних природно-технічних еколого-

економічних систем, даним методом передбачається виведення результатів імітаційного моделювання 
на один або декілька груп лімітуючих показників, що локалізуються в окремих її складових. 
Результатом оптимізації є інформація про оптимальний експлуатаційний режим системи з урахуванням 
її технічного забезпечення, реконструкції, економічної доцільності, зміни в часі лімітуючих показників. 

Що стосується показників (критеріїв) екологічної ефективності водорегулювання, то з 
розглянутих авторами [38] загальних показників меліоративного режиму, три показники - вологість 
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При побудові та реалізації економіко-математичних моделей оптимізації водорегулювання 
осушуваних земель за розглянутими принципами взятого нами за основу оптимізаційного методу з 
урахуванням вибору кліматологічної стратегії управління об’єктом, що розглядається, в принципі, 
можуть бути використані як ціновий (економічний, ваговий), так й енергетичний підходи.

Але оскільки дуже перспективний через свою універсальність енергетичний підхід до реалізації 
моделей оптимізації знаходиться все ще на стадії розробки і на цей час практично немає можливості 
визначити прямі вартісні показники екологічної доцільності гідромеліоративних заходів у зоні 
осушувальних меліорацій, розглянуті й прийняті на практиці критерії та умови оптимізації (мінімізація 
приведених витрат, максимізація чистого доходу та ін.) характеризують, перш за все, економічну 
ефективність рішень, що приймаються. Вони є необхідними, але недостатніми для оцінки загальної 
еколого-економічної ефективності їх реалізації.

Тому такі моделі необхідно доповнити додатковими умовами чи обмеженнями за визначеною, 
обґрунтованою і прийнятою до розгляду сукупністю фізичних показників (критеріїв) оцінки водного і 
загального природно-меліоративного режимів осушуваних земель: по режиму РГВ або вологості 
ґрунту; величині, інтенсивності і направленості вологообміну; індексу радіаційного балансу й ін.

За такими показниками, порівняно з їх граничними значеннями відповідно до конкретних 
ґрунтово-меліоративних умов об’єкта, можна, згідно [ ], передбачити направленість процесів, що 
відбуваються на меліорованих територіях під дією природних і меліоративних факторів і, тим самим, 
неявно оцінити екологічний ефект від реалізації гідромеліоративних заходів.

Формально це може бути представлене як

jji ZZ
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де 
ijZ - сукупність  j jj  фізичних показників (критеріїв) екологічної ефективності 

водорегулювання осушуваних земель за сукупністю рішень i ii  , що приймаються;

jZ


- відповідні лімітуючі значення заданої сукупності показників.
Суть запропонованого підходу полягає у багатокритеріальній експертній оцінці умов 

формування водного режиму та його впливу на інші складові загального природно-меліоративного 
режиму земель за різних природно-меліоративних умов через співставлення потреб рослин, ґрунтів і 
охорони природи в регулюванні водного режиму меліорованих земель.

В принципі, застосування такого підходу для визначення екологічної доцільності гідромеліорацій 
достатньою мірою узгоджуються з методом імітаційної оптимізації, базується на принципі виведення 
результатів імітаційного моделювання на лімітуючі показники шляхом зміни режиму функціонування 
процесу через вплив на елементи його управління.

Реалізація цього принципу здійснюється за схемою

ЕУ  МІА  ЛП,

де ЕУ - елементи управління процесом, МІА - математичний імітаційний апарат, ЛП - лімітуючі 
показники.

Виходячи зі специфіки оптимізації екологічних систем як складних природно-технічних еколого-

економічних систем, даним методом передбачається виведення результатів імітаційного моделювання 
на один або декілька груп лімітуючих показників, що локалізуються в окремих її складових. 
Результатом оптимізації є інформація про оптимальний експлуатаційний режим системи з урахуванням 
її технічного забезпечення, реконструкції, економічної доцільності, зміни в часі лімітуючих показників.

Що стосується показників (критеріїв) екологічної ефективності водорегулювання, то з 
розглянутих авторами [38] загальних показників меліоративного режиму, три показники - вологість 
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ґрунту W , глибина РГВ 
gH  та вологообмін V  - в значному ступені визначають інтенсивність 

біологічного та геологічного кругообігів води і речовин на меліорованих територіях (див. розд. 0). 

При цьому прагнення до підвищення врожайності вирощуваних культур й, одночасно, 
необхідність підвищення родючості ґрунтів та охорони природи викликають суперечливі потреби в 
регулюванні таких показників водного режиму як вологість ґрунту (W ) та РГВ ( H ), представлених у 
відносному вигляді. 

Наочне представлення про вказані протиріччя дає рис. 6.11, поданий за [38]. На ньому 
схематично в узагальненому вигляді співставленні умови розвитку рослин, ґрунтоутворюючих 
процесів і деякі види впливу водних меліорацій на оточуюче середовище при різних значеннях 
показників W  і H  ( ПВWW  , де ПВ  - повна вологоємкість;  

00
50 z,HН g   , де 0  - 

величина капілярного потенціалу ґрунту в розмірностях висоти водяного стовпа при вологості ґрунту 
0

W , що забезпечує максимальну продуктивність посівів ( ПВ,W 70
0
 ); 

0
z  - глибина кореневмісного 

шару ґрунту). 
Порівняльні діаграми на рис. 6.10 складені на підставі узагальнення як численних власних даних 

авторів [38], так і узагальнених ними літературних даних інших дослідників, отриманих у різних 
природно-кліматичних зонах. По осі ординат на кожній діаграмі відкладена відносна величина того чи 
іншого фактору (як частка від максимального значення), що характеризує розвиток рослин, ґрунтових 
процесів або ступінь впливу на оточуюче середовище. 

На діаграмах заштриховані області значень W  і H , які забезпечують найсприятливіші умови 
щодо розвитку рослин, ґрунтових процесів і мінімальних збитків для оточуючого середовища. 

З графіків на рис. 6.10 витікає, що за рахунок водорегулювання на меліорованих землях 
практично неможливо одночасно й повною мірою забезпечити максимальне зростання врожайності 
культур, найбільш інтенсивний розвиток ґрунтоутворюючих процесів і найбільш повну охорону 
навколишнього середовища. Можна лише зменшити деякі протиріччя між змінами цих факторів. 

Тому необхідна постановка і розв'язування задач оптимізації водного і загального природно-

меліоративного режимів осушуваних земель на різних рівнях прийняття ТТР з їх регулювання в часі, 
які повинні ґрунтуватись, нарівні з реалізацією оптимізаційного методу, сумісним використанням 
усталених техніко-економічних показників та економічних критеріїв та прогнозуванні відповідних 
фізичних показників (критеріїв) екологічної оцінки природно-меліоративних режимів для можливих 
альтернативних варіантів конструкцій ГМС, схем і режимів їх роботи за різних природно-

меліоративних умов. 
Крім того, залежно від конкретних умов об’єкта, що розглядається, загальна оптимізаційна 

модель може бути також доповнена необхідними обмеженнями по видах, структурі посівів і величині 
врожаю вирощуваних культур, об’єму використання води на зволоження тощо. 

Отже питання розв'язання проблеми оптимізації водорегулювання осушуваних земель на 
довготерміновій основі може бути представлене структурно у вигляді знаходження раціональних 
(економічно доцільних та екологічно прийнятних) рішень при проектуванні та плановій експлуатації 
меліоративних систем за комплексними моделями оптимізації через сукупність різнорідних (вартісних 
і фізичних) критеріїв, визначених з урахуванням кліматологічної стратегії управління об'єктом. 

Такі рішення, з одного боку, характеризують безпосередньо їх економічну ефективність, 
визначену за кількісною економіко-математичною моделлю, що побудована за апробованим 
оптимізаційним методом, а з іншого – екологічну прийнятність їх реалізації, визначену неявно через 
обґрунтовану сукупність фізичних показників (критеріїв) водного і загального природно-

меліоративного режимів, за якими можна з достатнім рівнем достовірності передбачити направленість 
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прийнятої сукупності критеріїв екологічної ефективності водорегулювання осушуваних земель, що 
представлені в загальній моделі оптимізації у вигляді додаткових умов та обмежень, повинні 
ґрунтуватись на використанні єдиного комплексу імітаційних субмоделей з їх прогнозної оцінки на 
довготерміновій основі. 
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водорегулювання, розміри регулюючих споруд тощо), які визначають, у свою чергу, розміри і 
продуктивність меліоративної системи й, відповідно, затрати на її створення та експлуатацію. 

Отже всі характеристики режиму водорегулювання, а також меліоративної системи і складових її 
технічних елементів, представляються в імовірнісній формі; відповідно планування гідромеліоративних 
заходів і проектування меліоративної системи та управління ними повинні забезпечувати отримання 
очікуваного ефекту, спираючись на імовірнісний прогноз передбачуваних природно-меліоративних 
умов. 

Таким чином, результати сільськогосподарської діяльності на меліорованих землях і, відповідно, 
ефективність проектних розв’язань та капітальних вкладень в меліорацію залежить не тільки від 
забезпеченості матеріальними ресурсами і ступенем їх використання, але й від наявності чи відсутності 
необхідних природно-кліматичних ресурсів і ресурсів ґрунту, біологічних особливостей вирощуваних 
сільськогосподарських культур тощо. 

Тому уявляється цілком природним і логічним, маючи вихідні умови, спочатку задаватись 
різними варіантами меліоративних систем з різними параметрами, за тим визначати техніко-економічні 
показники цих варіантів і, зрештою, вибирати найвигідніший варіант проектного розв’язання з його 
розрахунковою забезпеченістю. 

При проектуванні з урахуванням надійності важливо розв’язувати задачу оптимальності 
технічних рішень, яка може бути зведена до пошуку певної оптимальної надійності, яку можна 
визначати, виходячи з мінімальних затрат на виконання завдань, поставлених перед системою. 

Таким чином, розрахункова забезпеченість як гідрологічна характеристика, що відображає 
імовірність перевищення заданої розрахункової величини, та як технічна характеристика, що 
відображає рівень надійності функціонування конструктивних елементів і системи в цілому, а також як 
економічна характеристика, що відображає рівень капітальних затрат на створення об’єктів 
відповідної надійності – відіграє надзвичайно важливу роль при постановці і розв’язуванні задач 
оптимізації проектних рішень на меліорованих землях. 

На жаль, існуюча практика визначення параметрів водогосподарських і меліоративних об’єктів 
ґрунтується на нормуванні рівня розрахункової забезпеченості шляхом призначення певного проценту її 
величини, за якою визначаються необхідні розміри технічних елементів і систем в цілому. 

Такий фіксований рівень розрахункової забезпеченості діє як закон для всіх об’єктів, незалежно 
від їх місцезнаходження щодо зональних природно-кліматичних, ґрунтових, господарських та інших 
важливих факторів, які визначально впливають на ефективність функціонування цих об’єктів. Тому, як 
показують практика і набутий досвід, це призводить, як правило, до невиправданого як з економічної, 
так і екологічної точок зору перевищення або применшення рівня капіталовкладень та доходу і, таким 
чином, знижує ефективність реалізації гідромеліоративних заходів, що не відповідає сучасним вимогам 
щодо необхідності створення й функціонування ГМС на еколого-економічних засадах. 

Ключ до вирішення даного питання, на нашу думку, лежить в необхідності заміни традиційного 
підходу через нормування розрахункової забезпеченості на її визначення залежно від конкретних 
природно-агро-меліоративних умов кожного реального об’єкта. Для цього також потрібна система 
оптимізаційних та прогнозно-імітаційних моделей, яка дозволить спрогнозувати та оцінити загальну 
еколого-економічну ефективність проектних рішень за усім наявним спектром природно-агро-

меліоративних умов досліджуваного об’єкта. 
При цьому, розгляд гідромеліоративної системи як складної природно-технічної еколого-

економічної системи визначає необхідною умовою знаходження загального оптимуму в такій системі на 
основі системної оптимізації, суть якої полягає в знаходженні проміжних та локальних оптимумів для 
всіх її основних складових водорегулюючих елементів (дренаж, шлюз-регулятор, насосна станція, 
головна дрена),  за всіма основними змінними у просторі та часі факторами, що впливають на 
ефективність водорегулювання (клімат, рельєф, вирощуванні сільськогосподарські культури, технології 
водорегулювання та ін.), а також за усіма складовими системи ефект – режим – технологiя – 
конструкцiя для всіх відповідних рівнів ієрархії побудови й реалізації відповідної моделі оптимізації. 

Крім того, системна оптимізація повинна передбачати також можливість обґрунтування 
оптимального проектного рішення щодо типу та конструкції ГМС або складових їх технічних елементів 
на наявний, визначений або заданий рівень економічної (врожайність сільськогосподарських культур) 
та екологічної ефективності функціонування досліджуваного об’єкта. 

Отже, з урахуванням викладеного можуть бути сформульовані основні теоретичні положення та 
принципи побудови загальних моделей оптимізації проектних рішень з водорегулювання осушуваних 
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земель на еколого-економічних засадах з урахуванням кліматологічної стратегії управління 
меліоративними об’єктами щодо рівнів прийняття їх в часі. 

На стадії проекту нового будівництва чи реконструкції МС проектні ТТР приймаються тільки 
один раз і наступні корегування закладених в них стратегій управління об’єктом відповідно до зміни 
погодних умов вже неможливі або недоцільні. Через практичну неспроможність спрогнозувати 
реальний характер їх зміни в межах проектного терміну функціонування МС (30-50 років), така 
стратегія може бути реалізована наступним чином [55, 57]. 

З урахуванням (6.2) та (6.4) за комплексною моделлю оптимізації оптимальне проектне рішення в 
загальному вигляді може бути визначене як 

 

 

;n,1i,

.n,1i;n,1j,ZZminZ

extrUU i

ijjji
i

j0

i

i0



















 (6.5) 

де 0U - екстремальне значення за прийнятою умовою обраного критерію економічної оптимальності U , 

що відповідає оптимальному ТТР за сукупністю можливих варіантів iI  , in,1i  ;  

jiZ - сукупність  j , jn,1j   критеріїв (фізичних показників) екологічної ефективності 
відповідних варіантів ТТР;  

jZ


- відповідні до прийнятих лімітуючі показники екологічної ефективності варіантів, що 
аналізуються. 

Варіанти проектних ТТР сукупності iI  , in,1i   складаються за різними технологіями 
водорегулювання осушуваних земель й відповідними конструктивними рішеннями щодо ГМС та їх 
технічних елементів. 

Тоді, аналогічно (6.4), значення критеріїв економічної та екологічної оптимізації для кожного 
проектного рішення з урахуванням кліматологічної стратегіїуправління об’єктом у багаторічному 
перерізі визначаться за формулами: 
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 ; . (6.7) 

В розвиток цього, оптимальний рівень розрахункової забезпеченості, що визначає параметри 
конструктивних рішень в проекті конкретного об’єкта, може бути визначений, на відміну від прийнятої 
практики її нормування, також на еколого-економічних засадах, з урахуванням наявних природно-агро-

меліоративних умов, за відповідною комплексною оптимізаційною моделлю [28,46] 
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забезпеченістю періоду вегетації із сукупності , , що визначена за екстремумом функції 
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На стадії технологічної підготовки до наступного сезону для існуючої МСнеобхідно 
обґрунтувати стратегію водорегулювання у наступному році за невизначеного характеру погодних 
умов. Тут кліматологічна стратегія управління об’єктом можлива через обґрунтування оптимальних 
технологій водорегулювання для кожної схеми типових погодних умов прийнятої сукупності , 

 за моделлю, аналогічною до моделі (6.9) 

  (6.9) 

Реалізація комплексних оптимізаційних моделей потребує визначення показників і критеріїв 
економічної та екологічної ефективності проектних рішень, що формуються, насамперед, в межах 
меліорованого поля. Інтегральна їх оцінка за сукупністю полів проектної чи планової сівозміни в 
структурі ССВ та по технічних елементах ГМС дозволить характеризувати еколого-економічний ефект 
для МС в цілому. 

Як показує аналіз, усі складові загальної моделі оптимізації, такі як техніко-економічні 
показники, що входять до складу економіко-математичних моделей (капітальні вкладення, вартість 
отриманої продукції рослинництва, поточні сільськогосподарські і меліоративні витрати й ін.), а також 
екологічні показники (критерії) водного і загального природно-меліоративного режимів осушуваних 
земель, визначаються прийнятими способами і схемами водорегулювання, є змінними і залежать від 
багатьох факторів, головними з яких є природно-кліматичні, ґрунтово-меліоративні, агротехнічні й інші 
умови об’єкта. 

Вони схематично можуть бути представлені у вигляді вихідних даних для постановки й 
розв'язування означених оптимізаційних задач через сукупності відповідних множинних показників: 

 метеорологічних станцій або постів   ,  n,1 , їх часток f  чи площ F  

обслуговування в межах системи; 
 видів осушуваних ґрунтів  gG  , gn,1g  , їх часток 

gf  чи площ 
gF  розповсюдження; 

 видів вирощуваних сільськогосподарських культур  kQ  , kn,1k  , їх часток kf  чи площ 

kF  в структурі проектних (планових) сівозмін та величин їх розрахункових середніх (проектних або 

планових) урожаїв 
kY , kn,1k   на осушуваних землях; 

 можливих (за наявних ґрунтових, рельєфних, гідрологічних, гідрогеологічних та господарських 
умов) способів водорегулювання осушуваних земель  sS  , sn,1s  ; 

 розрахункових (типових) за умовами тепло- й вологозабезпеченості періодів вегетації  pP  , 

pn,1p   та їх часток 
p , pn,1p   у межах проектного терміну функціонування системи або 

використання осушуваних земель; 
 питомих вартісних показників (закупівельні ціни на вирощувану продукцію, 

сільськогосподарські і меліоративні витрати тощо) для визначення ТЕП, що входять до складу 
економіко-математичних моделей . 

Таким чином, визначення необхідних значень складових загальних моделей оптимізації можливе 
тільки на базі вирішення складного й розгалуженого, багатопараметричного й багатофункціонального 
завдання шляхом застосування методів математичного моделювання з використанням ЕОМ і 
ґрунтується на створенні комплексу ієрархічно зв'язаних імітаційних субмоделей з прогнозування на 
довготерміновій основі водного і загального природно-меліоративного режимів осушуваних земель, їх 
впливу на врожай вирощуваних культур та створюваний екологічний ефект. 

За В.В.Шабановим [73], реалізація методів прогнозно-оптимізаційних розрахунків при 
проектуванні та експлуатації МС в загальному випадку здійснюється системами комплексного 
регулювання (СКР), які, в свою чергу, спираються на систему груп математичних моделей, що 
класифікуються наступним чином. 
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До групи І відносяться моделі вимог рослин до умов зовнішнього середовища з низки 
макрофакторів (сонячна радіація, водний і тепловий режими, мінеральне і газове живлення й ін.) та 
мікрофакторів (мікроелементи тощо). 

Група ІІ моделей відноситься до процесів формування умов зовнішнього середовища. Тут 
вирішується питання їх формалізації шляхом математичного описування з метою подальшого 
використання цих моделей у прогнозних розрахунках. 

Група ІІІ моделей об’єднує моделі І та ІІ груп і дає уявлення про взаємодію клімату і рослин, 
оптимальні та неоптимальні умови їх розвитку в даній природно-кліматичній зоні. 

Група IV моделей відноситься до завдання щодо максимального діапазону регулювання 
зовнішніх умов та оцінює екстремальну здатність регулюючої ГМС при її проектуванні, реконструкції, 
плануванні схем і режимів роботи. 

Група V моделей має за мету прогнозування керованих величин та розрахунок керуючої дії 
кожного фактора з урахуванням їх взаємодії. 

Моделі групи VI вирішують питання, що пов’язані з технічною реалізацією управління водним, 
тепловим і поживним режимами на підставі отримання математичних моделей руху води, тепла і 
поживних речовин від виконуючого пристрою до рослин. 

Згідно поданої класифікації комплекс субмоделей, необхідний для реалізації прогнозно-

оптимізаційних розрахунків з водорегулювання, визначається розглянутою структурою загальної 
моделі меліорованого поля на осушуваних землях та її складовими елементами системи ґрунт-рослина-

приземне повiтря, ґрунтується на наявних моделях І групи і може бути віднесений до моделей ІІІ-VI 
груп. 

На підставі викладеного, визначеної й обґрунтованої мінімально необхідної та ієрархічно 
зв’язаної сукупності субмоделей в складі загальної моделі меліорованого поля, нами розроблена 
узагальнена структура реалізації прогнозно-імітаційних та оптимізаційних розрахунків з оцінювання 
ефективності водорегулювання осушуваних земель на довготерміновій основі за різних природно-

меліоративних умов (рис. 6.11). 
Характерними особливостями розробленої структури є, по-перше, блочна побудова їх реалізації. 

При цьому можна виділити такі відносно самостійні узагальнюючі блоки: 
 блок формування вихідних даних за розглянутими сукупностями основних впливаючих 

природно-кліматичних, ґрунтово-меліоративних, агротехнічних, економічних й інших факторів (блок 
2, рис.  6.11); 

 блок прогнозних розрахунків на довготерміновій основі за сукупністю відповідних моделей: 
модель метеорологічних умов місцевості (блок 5, рис.  6.11), модель розвитку культур (блок 8, 
рис. 6.11), модель водного режиму осушуваних земель (блок 10, рис. 6.11), модель формування врожаю 
культур під дією змінних в часі природних (метеорологічних) і меліоративних (способів 
водорегулювання) факторів, за результатами яких визначаються необхідні вартісні техніко-економічні 
показники, як складові економіко-математичних моделей оптимізації, та фізичні показники екологічної 
ефективності водного і загального природно-меліоративного режимів осушуваних земель на рівні 
кожного меліорованого поля (вирощуваної культури) (блок 12, рис. 6.11); 

 блок оптимізаційних розрахунків, який передбачає визначення, згідно із прийнятою, відповідно 
до принципу системної оптимізації, ієрархічною структурою їх виконання (одно- або n-рівневою), 
прийнятих критеріїв економічної та екологічної ефективності ТТР, що розглядаються, відповідно до 
сформульованого завдання за прийнятими умовами оптимізації як на рівні кожного меліорованого поля 
(вирощуваної культури), так і за сукупністю полів в межах системи (блок 14, рис. 6.11), за кожним 
технічним елементом; 

 Oбґрунтування проектних рішень ГМС, характерними особливостями щодо рельєфу, 
гідрогеологічних умов тощо. За ними реалізується загальна умова оптимізації та остаточний вибір 
такого раціонального рішення, що здійснюється неформальним шляхом через експертну оцінку 
відповідним спеціалістом на стадії проекту або планової експлуатації меліоративної системи, яке 
враховує, з одного боку, економічну ефективність, а з іншого - екологічну прийнятність його реалізації 
(блок 15, рис. 6.11); 
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До групи І відносяться моделі вимог рослин до умов зовнішнього середовища з низки 
макрофакторів (сонячна радіація, водний і тепловий режими, мінеральне і газове живлення й ін.) та 
мікрофакторів (мікроелементи тощо).

Група ІІ моделей відноситься до процесів формування умов зовнішнього середовища. Тут 
вирішується питання їх формалізації шляхом математичного описування з метою подальшого 
використання цих моделей у прогнозних розрахунках.

Група ІІІ моделей об’єднує моделі І та ІІ груп і дає уявлення про взаємодію клімату і рослин, 
оптимальні та неоптимальні умови їх розвитку в даній природно-кліматичній зоні.

Група IV моделей відноситься до завдання щодо максимального діапазону регулювання 
зовнішніх умов та оцінює екстремальну здатність регулюючої ГМС при її проектуванні, реконструкції, 
плануванні схем і режимів роботи.

Група V моделей має за мету прогнозування керованих величин та розрахунок керуючої дії 
кожного фактора з урахуванням їх взаємодії.

Моделі групи VI вирішують питання, що пов’язані з технічною реалізацією управління водним, 
тепловим і поживним режимами на підставі отримання математичних моделей руху води, тепла і 
поживних речовин від виконуючого пристрою до рослин.

Згідно поданої класифікації комплекс субмоделей, необхідний для реалізації прогнозно-

оптимізаційних розрахунків з водорегулювання, визначається розглянутою структурою загальної 
моделі меліорованого поля на осушуваних землях та її складовими елементами системи ґрунт-рослина-

приземне повiтря, ґрунтується на наявних моделях І групи і може бути віднесений до моделей ІІІ-VI 
груп.

На підставі викладеного, визначеної й обґрунтованої мінімально необхідної та ієрархічно 
зв’язаної сукупності субмоделей в складі загальної моделі меліорованого поля, нами розроблена 
узагальнена структура реалізації прогнозно-імітаційних та оптимізаційних розрахунків з оцінювання 
ефективності водорегулювання осушуваних земель на довготерміновій основі за різних природно-

меліоративних умов (рис. 6.11).
Характерними особливостями розробленої структури є, по-перше, блочна побудова їх реалізації. 

При цьому можна виділити такі відносно самостійні узагальнюючі блоки:
 блок формування вихідних даних за розглянутими сукупностями основних впливаючих 

природно-кліматичних, ґрунтово-меліоративних, агротехнічних, економічних й інших факторів (блок 
2, рис. 1);

 блок прогнозних розрахунків на довготерміновій основі за сукупністю відповідних моделей: 
модель метеорологічних умов місцевості (блок 5, рис. 6.11), модель розвитку культур (блок 8, 
рис. 6.11), модель водного режиму осушуваних земель (блок 10, рис. 6.11), модель формування врожаю 
культур під дією змінних в часі природних (метеорологічних) і меліоративних (способів 
водорегулювання) факторів, за результатами яких визначаються необхідні вартісні техніко-економічні 
показники, як складові економіко-математичних моделей оптимізації, та фізичні показники екологічної 
ефективності водного і загального природно-меліоративного режимів осушуваних земель на рівні 
кожного меліорованого поля (вирощуваної культури) (блок 12, рис. );

 блок оптимізаційних розрахунків, який передбачає визначення, згідно із прийнятою, відповідно 
до принципу системної оптимізації, ієрархічною структурою їх виконання (одно- або n-рівневою), 
прийнятих критеріїв економічної та екологічної ефективності ТТР, що розглядаються, відповідно до 
сформульованого завдання за прийнятими умовами оптимізації як на рівні кожного меліорованого поля 
(вирощуваної культури), так і за сукупністю полів в межах системи (блок 14, рис. 6.11), за кожним 
технічним елементом;

 Oбґрунтування проектних рішень ГМС, характерними особливостями щодо рельєфу, 
гідрогеологічних умов тощо. За ними реалізується загальна умова оптимізації та остаточний вибір 
такого раціонального рішення, що здійснюється неформальним шляхом через експертну оцінку 
відповідним спеціалістом на стадії проекту або планової експлуатації меліоративної системи, яке 
враховує, з одного боку, економічну ефективність, а з іншого - екологічну прийнятність його реалізації 
(блок 15, рис. );
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Рис. 6.11. Узагальнена блок-схема прогнозно-оптимізаційних розрахунків з обґрунтування 
проектних рішень на еколого-економічних засадах 

 

 блок формування й виведення будь-яких проміжних (за необхідності) та остаточних результатів 
прогнозно-оптимізаційних розрахунків на будь-якому етапі їх виконання (блок 16, рис. 6.11). 

По-друге, це необхідність дотримання визначеного порядку ієрархічно підпорядкованої 
послідовності виконання прогнозно-оптимізаційних розрахунків за розглянутими моделями й 
узагальнюючими блоками, коли результати, отримані за відповідними моделями на нижчих рівнях 
ієрархії (зворотний порядок розташування блоків моделей на рис. 6.12), є вихідними даними для 
виконання подальших розрахунків. 
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По-третє, розробленій загальній структурі прогнозно-оптимізаційних розрахунків притаманна 
циклічність їх виконання через складний характер умов формування водного режиму осушуваних 
земель під впливом численних змінних факторів, що схематично можуть бути представлені у вигляді 
сукупностей: , ; , ; , ; , ; ,   та ін. (блоки 
циклу 3, 4, 6, 7, 9; рис. 16.6), а також зумовлену ними багатоваріантність можливих інженерних рішень 
сукупності ,  (блок циклу 13, рис. 6.12) в проектах будівництва, реконструкції та планової 
експлуатації меліоративних систем. 

Безумовно, що наведена на рис. 6.12 загальна універсальна структура прогнозно-оптимізаційних 
розрахунків буде дещо змінюватися у кожному конкретному випадку її застосування залежно від рівня 
оптимізаційної задачі, що розв'язується, прийнятої до розгляду, згідно сформульованого завдання, -

рівневої ієрархічної структури їх виконання та конкретних природно-меліоративних й інших умов 
об’єкта управління. 

Але при цьому виникає необхідність у вирішенні наступного комплексу завдань, що пов’язані з 
розробкою імітаційних моделей для прогнозування на довготерміновій основі кліматичних умов 
місцевості, водного режиму, розвитку й формування врожаю вирощуваних культур, обґрунтування й 
визначення показників (критеріїв) оцінювання водного і загального природно-меліоративного режимів 
осушуваних земель за змінних у часі природно-меліоративних умов, придатних для їх використання на 
виробництві.  

6.6.1. Оцінювання економічної ефективності проектних рішень з водорегулювання. Загальна 
економічна ефективність відображає ефективність проекту з точки зору суспільства та економіки 
країни в цілому, враховує соціальну та екологічну його значимість. 

Соціальні, екологічні та інші фактори, які на сьогодні важко оцінити у вартісній формі, 
розглядаються як додаткові показники народногосподарської ефективності і враховуються в процесі 
прийняття рішень щодо підтримки проекту експертним шляхом [57,28]. 

Оцінювання економічної ефективності, що ґрунтується на відповідній методиці, виконана за 
питомими показниками різних альтернативних варіантів ПР з водо-та енергокористування  на 
меліорованих землях для умов реального проекту. 

На стадії проекту при обґрунтуванні оптимальних параметрів конструктивних рішень з 
урахуванням кліматологічної стратегії управління об’єктом модель має вигляд 
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де 0

iksZP  – мінімальне значення приведених витрат за прийнятою умовою обраного критерію 
економічної оптимальності, що відповідає оптимальному проектному рішенню із сукупності можливих 
варіантів iI  , in,1i  ; 

ksjZ – сукупність  j , jn,1j   критеріїв (фізичних показників) екологічної 

ефективності водорегулювання на ГМС за сукупністю проектних рішень i , in,1i  , відповідною 

технологією водорегулювання   s , sn,1s  ;  jẐ – відповідні лімітуючі показники екологічної 

ефективності, що розглядаються; 
p – відомі (встановлені або задані) значення повторюваності чи 

часток можливого стану типових метеорологічних режимів у розрахункові періоди вегетації сукупності 

 p , pn,1p   у межах проектного терміну функціонування об’єкта, 



pn

1p

p 1 ; iW  – обсяг (вартість) 

отриманої продукції за варіантами режимних, технологічних та технічних рішень сукупності i , 

in,1i  ; iC – поточні витрати на отримання продукції за варіантами ПР; нЕ  – нормативний коефіцієнт 

економічної ефективності капітальних вкладень iK  за відповідними варіантами ПР;  Ri – погодно-

кліматичний ризик за відповідними варіантами проектних рішень, визначається за виразом 
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По-третє, розробленій загальній структурі прогнозно-оптимізаційних розрахунків притаманна 
циклічність їх виконання через складний характер умов формування водного режиму осушуваних 
земель під впливом численних змінних факторів, що схематично можуть бути представлені у вигляді 
сукупностей: , ; , ; , ; , ; ,   та ін. (блоки 
циклу 3, 4, 6, 7, 9; рис. 16.6), а також зумовлену ними багатоваріантність можливих інженерних рішень 
сукупності ,  (блок циклу 13, рис. 6.12) в проектах будівництва, реконструкції та планової 
експлуатації меліоративних систем.

Безумовно, що наведена на рис. 6.12 загальна універсальна структура прогнозно-оптимізаційних 
розрахунків буде дещо змінюватися у кожному конкретному випадку її застосування залежно від рівня 
оптимізаційної задачі, що розв'язується, прийнятої до розгляду, згідно сформульованого завдання, -

рівневої ієрархічної структури їх виконання та конкретних природно-меліоративних й інших умов 
об’єкта управління.

Але при цьому виникає необхідність у вирішенні наступного комплексу завдань, що пов’язані з 
розробкою імітаційних моделей для прогнозування на довготерміновій основі кліматичних умов 
місцевості, водного режиму, розвитку й формування врожаю вирощуваних культур, обґрунтування й 
визначення показників (критеріїв) оцінювання водного і загального природно-меліоративного режимів 
осушуваних земель за змінних у часі природно-меліоративних умов, придатних для їх використання на 
виробництві. 

Оцінювання економічної ефективності проектних рішень з водорегулювання. Загальна 
економічна ефективність відображає ефективність проекту з точки зору суспільства та економіки 
країни в цілому, враховує соціальну та екологічну його значимість.

Соціальні, екологічні та інші фактори, які на сьогодні важко оцінити у вартісній формі, 
розглядаються як додаткові показники народногосподарської ефективності і враховуються в процесі 
прийняття рішень щодо підтримки проекту експертним шляхом [57,28].

Оцінювання економічної ефективності, що ґрунтується на відповідній методиці, виконана за 
питомими показниками різних альтернативних варіантів ПР з водо-та енергокористування  на 
меліорованих землях для умов реального проекту.

На стадії проекту при обґрунтуванні оптимальних параметрів конструктивних рішень з 
урахуванням кліматологічної стратегії управління об’єктом модель має вигляд
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де 
iksZP мінімальне значення приведених витрат за прийнятою умовою обраного критерію 

економічної оптимальності, що відповідає оптимальному проектному рішенню із сукупності можливих 
варіантів iI  ii  ; 

ksjZ сукупність  j jj  критеріїв (фізичних показників) екологічної 

ефективності водорегулювання на ГМС за сукупністю проектних рішень i ii  , відповідною 

технологією водорегулювання   s ss  ;  jẐ відповідні лімітуючі показники екологічної 

ефективності, що розглядаються;  відомі (встановлені або задані) значення повторюваності чи 
часток можливого стану типових метеорологічних режимів у розрахункові періоди вегетації сукупності 

 p  у межах проектного терміну функціонування об’єкта, 


 ; iW обсяг (вартість) 

отриманої продукції за варіантами режимних, технологічних та технічних рішень сукупності i
ii  ; iC поточні витрати на отримання продукції за варіантами ПР; нЕ нормативний коефіцієнт 

економічної ефективності капітальних вкладень iK за відповідними варіантами ПР;  Ri погодно-

кліматичний ризик за відповідними варіантами проектних рішень, визначається за виразом

     p   g   k kk   s ss 

i ii 

n
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де 
ijW  – вартість валової продукції за фактичною врожайністю, отриманою за і-тим варіантом ПР, 

грн/га; пмW  – вартість валової продукції за потенційно можливою врожайністю на об’єкті,  грн/га. 
З точки зору оцінки екологічної ефективності реалізації гідромеліорацій взагалі, дуже 

актуальним є питання визначення як сумісної дії, так і диференційованих часток впливу природних 
(кліматичних) і техногенних (меліоративних) факторів на умови формування водного режиму 
осушуваних земель, що дасть змогу, в свою чергу, оцінити загальний рівень техногенного 
навантаження на довкілля і порівняти його з допустимими нормативними значеннями. 

Практична реалізація сформульованого завдання має ґрунтуватись на використанні визначеної 
сукупності показників (критеріїв) водного режиму осушуваних земель за схематизованих природно-

меліоративних умов, обґрунтуванні й визначенні бази їх порівняння, розробці відповідної моделі 
оцінки [69,68]. 

Сукупність прийнятих до розгляду показників  
jpsZ , jn,1j   ( 7n j  ); pn,1p   ( 4np  ); 

sn,1s   за розглянутими схемами їх поділу стосовно природно-меліоративних умов може бути 
представлена в матричному вигляді як 
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, jn,1j  ; pn,1p  ; sn,1s  . (6.12) 

Після того, як виконані всі попередні етапи (схематизовані природно-меліоративні умови за 
періодами вегетації розрахункової вологозабезпеченості та способами водорегулювання осушуваних 
земель, прийняті показники водного режиму), можна розглядати питання визначення 
диференційованих часток впливу кліматичних (вологозабезпеченість періодів вегетації) і 
меліоративних (способи водорегулювання) факторів (всі інші виступають як фон) на умови 
формування водного режиму осушуваних земель й загального рівня техногенного навантаження на них 
за різних ПМР. 

Обгрунтування оптимальних природно-меліоративних та грунтових режимів осушуваних земель 
за інтегральною оцінкою сукупності показників їхньої екологічної ефективності може бути достатньо 
ефективно виконане на основі методу Б.П. Карука [16]. Ним запропоновано екологічну надійність 
меліоративного проекту визначати сумою показників двох рівней. При цьому показник першого рівня 
визначає врахування природоохоронних вимог у розрізі всього регіону, а показник другого рівня - 

відображає врахування природоохоронних вимог у розрізі конкретного меліоративного об'єкту. 
В загальному випадку під екологічно і технічно досконалими розуміють такі меліоративні 

системи, де в оптимальному співвідношенні знаходяться компоненти природного середовища і 
комплексно використовуються природні ресурси регіону при технічно досконалому підтриманні 
оптимального водного режиму грунтів у межах меліоративних систем. 

Відповідно характеристику екологічної надійності варіанту меліоративного проекту можна 
представити у вигляді вектора – строки Н з компонентами zH  

 /N,...2,1zHH z  ,   (6.13) 

де N  – кількість елементів (факторів), які характеризують екологічну надійність меліоративного 
проекту. 

Коефіцієнт екологічної надійності варіанту меліоративного проекту можна визначити за 
формулою  
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де компоненти zH приймає всі можливі значення в інтервалі [0,1] за умови, що 
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де фzH – фактичне значення z-го показника екологічної ефективності;  
zнH  – відповідно нормативне, 

критичне або допустиме його значення, яке відповідає jẐ . 

Такий коефіцієнт є наближеною оцінкою екологічної стійкості проекту і ступінню  урахування 
факторів екологічної надійності його функціонування.  

Значення коефіцієнтів екологічної надійності меліоративного об’єкту за рекомендованою 
шкалою наведені в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Шкала коефіцієнтів екологічної надійності нk  

N 

з/п 

Коефіцієнт екологічної 
надійності 

Найменування градацій рівня 
екологічної надійності 

1. 0,0 … 0,25 ненадійна 

2. 0,26 … 0,50 недостатньо надійна 

3. 0,51 … 0,75 достатньо надійна 

4. 0,76…1,0 надійна 

 

Таким чином, екологічно оптимальні природно-меліоративні та грунтові режими осушуваних 
земель за розглянутою методикою забезпечуються за умови дотримання обмеження, що коефіцієнт 
екологічної надійності за варіантом меліоративного проекту знаходиться в інтервалі значень 

 0,1k5,0
iн  .  (6.16) 

Запропонована схема оцінки екологічної надійності меліоративного проекту є універсальною, 
оскільки в якості складових елементів надійності може виступати будь-який комплекс факторів, як 
кількісних, так і якісних, які характеризують еколого-меліоративний стан території. 

6.7. Удосконалення технології проектування водогосподарсько-меліоративних 
проектів на багатоваріантній основі  

Гідромеліоративна галузь як самостійна сформувалась в Україні за останні 35-40 років і 
знаходиться на перетині сфер природокористування, сільського господарства та гідромеліоративного 
будівництва [44, 45]. Найбільш інтенсивного розвитку меліорації в Україні набули в 1966-1990 рр., 
проте з 1991 року різко зменшились державні капітальні вкладення у водне господарство взагалі, а в 
меліоративне будівництво особливо. Поступово відбувалось різке скорочення по роках будівництва та 
реконструкції меліоративних систем і повне припинення їх державного фінансування з 1998 р. [68, 62, 

63]. 

Таке становище зумовлює недостатнє забезпечення матеріально-технічними ресурсами, 
добривами, відсутність необхідних  агромеліоративних заходів, перебої в енергопостачанні, зменшення 
обсягів робіт з утримання та ремонту меліоративної техніки, постійну втрату кваліфікованих кадрів, 
неповне використання наукових розробок, недостатнє інформаційне забезпечення господарств тощо. 
Існуючі меліоративні системи (МС), особливо осушувальні, не повністю відповідають сучасним 
вимогам прогресивного сільськогосподарського виробництва, вони є морально застарілими і також 
потребують реконструкції та модернізації.  Тому, згідно програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2020 року», іншими нормативно-правовими 
актами щодо забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів. 
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де фzH фактичне значення z-го показника екологічної ефективності;  
zнH відповідно нормативне, 

критичне або допустиме його значення, яке відповідає jẐ

Такий коефіцієнт є наближеною оцінкою екологічної стійкості проекту і ступінню  урахування 
факторів екологічної надійності його функціонування. 

Значення коефіцієнтів екологічної надійності меліоративного об’єкту за рекомендованою 
шкалою наведені в табл.

Таблиця 6.
Шкала коефіцієнтів екологічної надійності нk

N 

з/п
Коефіцієнт екологічної 

надійності
Найменування градацій рівня 

екологічної надійності
 0,0 … 0,25 ненадійна
 0,26 … 0,50 недостатньо надійна
 0,51 … достатньо надійна
 0,76…1,0 надійна

Таким чином, екологічно оптимальні природно-меліоративні та грунтові режими осушуваних 
земель за розглянутою методикою забезпечуються за умови дотримання обмеження, що коефіцієнт 
екологічної надійності за варіантом меліоративного проекту знаходиться в інтервалі значень

0,1k
iн  ( )

Запропонована схема оцінки екологічної надійності меліоративного проекту є універсальною, 
оскільки в якості складових елементів надійності може виступати будь-який комплекс факторів, як 
кількісних, так і якісних, які характеризують еколого-меліоративний стан території.

Удосконалення технології проектування водогосподарсько-меліоративних 
проектів на багатоваріантній основі 

Гідромеліоративна галузь як самостійна сформувалась в Україні за останні 35-40 років і 
знаходиться на перетині сфер природокористування, сільського господарства та гідромеліоративного 
будівництва [ ]. Найбільш інтенсивного розвитку меліорації в Україні набули в 1966- рр., 
проте з 1991 року різко зменшились державні капітальні вкладення у водне господарство взагалі, а в 
меліоративне будівництво особливо. Поступово відбувалось різке скорочення по роках будівництва та 
реконструкції меліоративних систем і повне припинення їх державного фінансування з 1998 р. [

].

Таке становище зумовлює недостатнє забезпечення матеріально-технічними ресурсами, 
добривами, відсутність необхідних  агромеліоративних заходів, перебої в енергопостачанні, зменшення 
обсягів робіт з утримання та ремонту меліоративної техніки, постійну втрату кваліфікованих кадрів, 
неповне використання наукових розробок, недостатнє інформаційне забезпечення господарств тощо. 
Існуючі меліоративні системи (МС), особливо осушувальні, не повністю відповідають сучасним 
вимогам прогресивного сільськогосподарського виробництва, вони є морально застарілими і також 
потребують реконструкції та модернізації.  Тому, згідно програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2020 року», іншими нормативно-правовими 
актами щодо забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративних об’єктів.
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 Крім того, на сьогодні вже дуже гостро постає проблема глобального потепління.  Тому 
необхідний пошук альтернативних варіантів розвитку гідротехнічних видів меліорацій, оптимальних 
типів і конструкцій осушувальних систем, більш ефективних, надійних та екологічно безпечних шляхів 
зниження матеріало-, енерго-, фондо-, трудо- та водоємкості сільськогосподарської продукції, а також 
збільшення виробництва продовольства та сільськогосподарської сировини.  

Недосягнення проектної ефективності меліорацій відбувається через нестачу наших знань про 
результати взаємодії меліоративної діяльності людини з природними процесами та їх урахуванні при 
проектуванні меліоративних об’єктів. Тому шляхи підвищення ефективності осушувальних меліорацій 
полягають у розвитку та удосконаленні оптимізаційних методів проектування і розрахунку 
осушувальних систем та їх елементів на еколого-економічних засадах. Зокрема, перехід на 
багатоваріантність при обґрунтуванні проектних рішень – пошук оптимального проектного рішення з 
вибраної сукупності можливих  альтернативних варіантів. Головна мета порівняльної оцінки полягає у 
виборі більш економічно та екологічно прийнятних варіантів інвестування, тобто в забезпеченні 
максимального ефекту меліоративних заходів при найменших  витратах на їх реалізацію [69].   

Як в минулі роки, так і зараз на практиці процедура розробки  альтернативних варіантів  
проектних рішень (ПР) та вибору найкращого з них відсутня, хоча в ДБН  В.  2.4-1-99 “Меліоративні 
системи та споруди” передбачено, що технічні рішення щодо схем та конструкцій основних 
меліоративних споруд слід приймати на  основі порівняння основних техніко-економічних показників 
різних варіантів між  собою. Проте на практиці на початковому етапі після проведення необхідних 
досліджень та вишукувань проектною організацією розробляється якийсь один технічний варіант 
проекту і в подальшому він просто уточнюється, доповнюється та обґрунтовується його доцільність й 
ефективність. Хоча остаточний вибір способів водорегулювання й пов’язаних з ними типу, конструкції 
і схеми роботи МС можуть бути виконані тільки на підставі техніко-економічного обгрунтування 
(ТЕО) оптимальних рішень шляхом порівняння можливих їх альтернативних варіантів (способів і схем 
водорегулювання) на об’єкті,   що розглядається [68,28].  

 Необхідність даного підходу можна пояснити відсутністю обґрунтованих й ефективних методів 
розробки та вибору оптимального варіанту меліоративного проекту.  Тому обґрунтування проектного 
рішення на еколого-економічних засадах потребує удосконалення самого процесу проектування, 
особливо при розгляді або уточненні етапів розробки проекту [67]. 

Сучасною методологічною основою та, одночасно, універсальним технічним інструментом, який 
дозволяє удосконалювати практику проектування складних об’єктів і систем, що сьогодні успішно 
використовується і розвивається практично в усіх галузях науки, техніки і промисловості, є системи 
автоматизованого проектування (САПР).  

У структурному відношенні САПР представляє собою організаційно-технічний комплекс, що 
складається з великої кількості взаємозв’язаних і взаємодіючих компонентів. Головною функцією 
САПР є здійснення автоматизованого проектування об’єктів та їх складових елементів на основі 
застосування математичних й інших моделей, автоматизованих проектних процедур і засобів 
обчислювальної техніки. 

Одна з головних цілей проектування полягає в пошуку оптимального проектного рішення з 
вибраної сукупності можливих варіантів. Сутність оптимізації при цьому зводиться до пошуку 
найкращого (з можливих) проектного рішення з урахуванням кліматичних, ландшафтних, грунтових, 
геологічних, агрономічних умов, яке дає мінімум (максимум) деякої цільової функції, що характеризує 
загальну (комплексну) ефективність об’єкта, що проектується. Отже для реалізації оптимізації 
головною умовою є наявність альтернатив, тобто сукупності можливих варіантів проектних рішень 
щодо природно-агро-меліоративних умов та умов формування рельєфу реального об’єкта. 

Отже, за усіма характерними ознаками САПР відноситься до складних систем, а методологічною 
основою його створення й функціонування, як і при створенні прогнозно-оптимізаційних методів і 
моделей, є системний підхід і системний аналіз. 

 Тому, згідно з [28, 68]  загальна технологія проектування складних об’єктів, процесів і систем на 
багатоваріантній основі за основними етапами їх розробки може бути представлена у вигляді 
структурної схеми (рис. 6.12). Дана модель ілюструє загальні принципи та підходи до процесу еколого-

економічного оцінювання альтернативних варіантів проектів меліоративного будівництва та 
реконструкції, вибору серед них оптимального та його інвестиційного обґрунтування у подальшому 
(рис. 6.13).  
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Рис. 6.12. Типова логічна схема процесу 
проектування на багатоваріантній основі 

за базовими проектними процедурами 

Рис. 6.13. Загальна модель еколого-економічного 
оцінювання меліоративного проекту 

 

Процес еколого-економічного оцінювання й обгрунтування оптимального для реалізації варіанту 
меліоративного проекту доцільно проводити за наступними основними стадіями та етапами: 

I. Ініціювання проекту: 
1.1. Розробка концепції проекту. 
1.2. Пошук та вибір виконавця проектних робіт. 
II. Пошукове проектування: 
2.1. Передпроектні дослідження.  
2.2. Визначення потенційно можливих варіантів ПР. 
2.3. Обґрунтування технологічно доцільних варіантів ПР. 
III. Попередня еколого-економічна оцінка: 
3.1. Ескізне проектування. 
3.2. Інженерний аналіз (моделювання). 
3.3. Вибір оптимального варіанту проекту. 
IV. Оцінка проекту. Прийняття рішення. 
V. Технічне проектування. Виготовлення робочої документації. 
VI. Уточнення рішення, розробка і затвердження технічної документації по проекту. 
VII. Проектне рішення. 

Дана модель ілюструє загальні принципи та підходи до процесу еколого-економічного 
оцінювання альтернативних варіантів проектів меліоративного будівництва та реконструкції, вибору 
серед них оптимального та його інвестиційного обґрунтування. Розглянемо основні етапи детальніше. 

Ініціювання проекту передбачає насамперед, формування ідеї та мети проекту, постановку 
завдань, формування основних його характеристик та попередню оцінку доцільності інвестицій на його 
реалізацію. 

Пошукове проектування. На стадії передпроектних досліджень  проводиться збір та аналіз 
необхідних даних, здійснюються проектно-вишукувальні роботи та проводяться необхідні дослідження 
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Рис. 6.13. Загальна модель еколого-економічного 
оцінювання меліоративного проекту

Процес еколого-економічного оцінювання й обгрунтування оптимального для реалізації варіанту 
меліоративного проекту доцільно проводити за наступними основними стадіями та етапами:

I. Ініціювання проекту:
 Розробка концепції проекту.
 Пошук та вибір виконавця проектних робіт.

II. Пошукове проектування:
 Передпроектні дослідження. 
 Визначення потенційно можливих варіантів ПР.
 Обґрунтування технологічно доцільних варіантів ПР.

III. Попередня еколого-економічна оцінка:
 Ескізне проектування.
 Інженерний аналіз (моделювання).
 Вибір оптимального варіанту проекту.

IV  Оцінка проекту. Прийняття рішення.
V. Технічне проектування. Виготовлення робочої документації.
VI. Уточнення рішення, розробка і затвердження технічної документації по проекту.
VII. Проектне рішення.

Дана модель ілюструє загальні принципи та підходи до процесу еколого-економічного 
оцінювання альтернативних варіантів проектів меліоративного будівництва та реконструкції, вибору 
серед них оптимального та його інвестиційного обґрунтування. Розглянемо основні етапи детальніше.

Ініціювання проекту передбачає насамперед, формування ідеї та мети проекту, постановку 
завдань, формування основних його характеристик та попередню оцінку доцільності інвестицій на його 
реалізацію.

Пошукове проектування. На стадії передпроектних досліджень  проводиться збір та аналіз 
необхідних даних, здійснюються проектно-вишукувальні роботи та проводяться необхідні дослідження 
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для подальшого визначення можливих варіантів технічних рішень і вибору з них найбільш економічно 
та екологічно обґрунтованих.  

Визначення потенційно можливих варіантів ПР. Необхідним принципом ефективності 
меліоративного проектування та оптимізації є багатоваріантність розроблюваних ПР з метою 
подальшого вибору з них найкращого. 

Для реалізації оптимізації головною умовою є наявність альтернатив, тобто сукупності всіх 
можливих варіантів проектних рішень щодо  можливих змінних природно-агро-меліоративних умов 
реального об’єкта. При проектуванні меліоративних заходів, як правило, виникає значна кількість 
різних за технічними та технологічними рішеннями варіантів, які відповідно впливають на економічну 
та екологічну ефективність від їх реалізації.  

При цьому необхідно обгрунтувати й визначити оптимальне проектне рішення з типу, 
конструкції та параметрів меліоративної системи, що зумовлені прийнятим способом (схемою) 
водорегулювання на системі за наявних природно-господарських умов. Саме тому на даному етапі 
розглядаються всі потенційно можливі варіанти проекту для того, щоб рішення про найбільш 
оптимальний з них прийняти на завершальній стадії розробки.  Це передбачає, насамперед, визначення 
технологій водогрегулювання, найбільш придатних до реалізації з погляду цілей і задач проекту, а 
також з погляду аналізу місцевих умов (кліматичних, ландшафтних, грунтових, геологічних, 
агрономічних тощо), доступності і вартості сировини, енергії, робочої сили. За результатами 
проведених досліджень визначаються всі технологічно можливі на даному об'єкті методи та способи 
меліорацій і відповідні їм конструкції меліоративних систем.  

Варіанти технічних та технологічних рішень складаються за різними технологіями 
водорегулювання меліорованих земель й відповідними конструктивними рішеннями щодо 
меліоративної системи та їх технічних елементів. Адже саме технологія (або способи) 
водорегулювання визначає необхідні конструктивні рішення щодо характеру регулюючої та провідної 
мережі, гідротехнічних споруд тощо й, тим самим, тип і конструкцію меліоративної системи на 
меліорованих землях. 

Для обгрунтування оптимального ПР на багатоваріантній основі має місце необхідність вибору 
для подальшого ескізного проектування із сукупності потенційно можливих техніко-технологічних 
рішень, визначених на попередньому етапі, найбільш придатних до виробничої реалізації в природно-
агро-меліоративних умовах реального об’єкта. З практичної точки зору їх раціональна кількість може 
налічувати 2...6 варіанти ПР. На даному етапі варіанти ПР для подальшого розгляду та оцінки можуть 
відбиратися на основі комплексного критерію з урахуванням технічних, технологічних й екологічних 
умов та обмежень з використанням експертних оцінок. Реальний інтерес з численних можливих 
варіантів схем водорегулювання, в першу чергу викликають ті, які передбачають регулювання водного 
режиму за схемами, коли для всіх культур сівозміни застосовується один з наявних способів 
водорегулювання, а також за схемою, що являє собою комбіновану схему водорегулювання, складену з 
оптимальних способів для кожного поля культури проектної сівозміни [66, 71]. 

Попередня еколого-економічна оцінка здійснюється на стадії техніко-економічного 
обгрунтування, яка включає в себе ескізне проектування та визначення техніко-економічних 
показників за варіантами проекту. 

В загальному випадку ескізні проекти – це попередні плани рішення поставленого завдання в 
конкретних умовах і, як правило, вони охоплюють розробку основних питань з невеликою кількістю 
показників. Етап ескізного проектування розробляється для концептуального визначення вимог до 
територіальних, функціональних, екологічних вирішень об’єкта, принципового підтвердження 
можливості і доцільності його створення. На етапі ескізного проектування здійснюється попередня 
розробка та визначаються основні види та об’єми робіт по кожному з альтернативних варіантів 
аналізованих ПР.  

 У подальшому на основі розроблених ескізних проектів здійснюється розрахунок всіх 
необхідних технічних, технологічних, експлуатаційних, екологічних та економічних параметрів 
вибраних до розгляду варіантів проекту за укрупненими та нормативними показниками, зокрема: 
потужність об'єкта, загальна кількість працюючих, продуктивність праці, собівартість основних видів 
продукції, кошторисна вартість будівництва, вартість основних фондів, дольова участь інвесторів, 
річна потреба у сировині, енергоресурсах, воді, витрати основних будівельних матеріалів, площа 
території, напрямки використання меліорованих земель тощо. Ці показники є вихідними даними для 
подальшої економічної оцінки та порівняння альтернативних варіантів меліоративного проекту [71]. 

Після цього здійснюється порівняльна еколого-економічна ефективність розроблюваних 
варіантів проекту та екологічних умов порівнюваних варіантів ПР. Загальноприйнятим підходом у 
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сфері вибору оптимальних ПР в галузі меліорації  земель є орієнтація на їх економічну доцільність та 
екологічну прийнятність.  

Із сукупності попередньо відібраних за техніко-технологічним параметрами варіантів проекту за 
визначеним еколого-економічними критеріями обирають один або декілька близьких за техніко-
економічними показниками екологічно прийнятні варіанти ПР для подальшої, вже більш детальної їх 
розробки та оцінки. 

За вибраним на попередньому етапі перспективним з екологічної та економічної точки зору 
варіантом проекту розробляється відповідно до діючих вимог необхідна робоча документація, 
уточнюються прийняті конструктивні рішення та їхні технічні параметри, визначаються реальні обсяги 
основних будівельно-монтажних робіт, потреби в обладнанні, конструкціях, матеріальних, 
енергетичних, трудових ресурсах, тривалість будівництва та терміни виконання будівельно-монтажних 
робіт тощо. 

Таким чином, перехід на оптимізаційні методи проектування дасть змогу підвищити загальну 
еколого-економічну ефективність осушувальних меліорацій, насамперед при розробці проектів нового 
будівництва, реконструкції та модернізації гідромеліоративних систем. 

6.8. Приклад економічного обгрунтування меліоративного проекту  
із застосуванням оптимізаційного підходу  

6.8.1. Постановка задачі та вихідні дані. Необхідно обгрунтувати ефективність реконструкції 
осушувальної меліоративної системи площею 360 га, яка знаходиться в Київській області (зона 
Лісостепу) і характеризується наступними умовами (табл.6.3, 6.4, 6.5). 

Таблиця 6.3 

Основні дані з урожайності сільськогосподарських культур в межах системи 

Культура 
Фактична врожайність, 

ц/га 

Проектна (потенційна) 
врожайність, ц/га 

Площа, га 

Озимі зернові 19,5 40,0 80 

Цукрові буряки 162,2 300,0 60 

Картопля 64,9 300,0 50 

Корнеплоди 183,5 400,0 40 

Багаторічні трави на сіно 162,1 35,0 30 

Кукурудза на силос 162,1 300,0 30 

Таблиця 6.4 
Основні фактичні економічні показники по системі, тис. грн 

№ з/п Показник Величина 

1. Балансова вартість системи 1310,400 

2. Поточні витрати: 698,256 

 - сільськогосподарські  644,976 

 - експлуатаційні  14,004 

 - амортизація основних фондів 39,312 

3. Валова продукція 698,258 

4. Чистий доход 0 

Таблиця 6.5 
Проектна вартість та собівартість продукції, грн/ц 

Культура Прогнозна ціна Проектні сільськогосподарські витрати 

Озимі зернові 90 54 

Цукрові буряки 24 12 

Картопля 70 42 

Кормові корнеплоди 12 8 

Багаторічні трави на сіно 21 8 

Кукурудза на силос 5,4 3,2 
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сфері вибору оптимальних ПР в галузі меліорації  земель є орієнтація на їх економічну доцільність та 
екологічну прийнятність. 

Із сукупності попередньо відібраних за техніко-технологічним параметрами варіантів проекту за
визначеним еколого-економічними критеріями обирають один або декілька близьких за техніко-
економічними показниками екологічно прийнятні варіанти ПР для подальшої, вже більш детальної їх 
розробки та оцінки.

За вибраним на попередньому етапі перспективним з екологічної та економічної точки зору 
варіантом проекту розробляється відповідно до діючих вимог необхідна робоча документація, 
уточнюються прийняті конструктивні рішення та їхні технічні параметри, визначаються реальні обсяги 
основних будівельно-монтажних робіт, потреби в обладнанні, конструкціях, матеріальних, 
енергетичних, трудових ресурсах, тривалість будівництва та терміни виконання будівельно-монтажних 
робіт тощо.

Таким чином, перехід на оптимізаційні методи проектування дасть змогу підвищити загальну 
еколого-економічну ефективність осушувальних меліорацій, насамперед при розробці проектів нового 
будівництва, реконструкції та модернізації гідромеліоративних систем.

Приклад економічного обгрунтування меліоративного проекту 
із застосуванням оптимізаційного підходу 

6.8.1. Постановка задачі та вихідні дані. Необхідно обгрунтувати ефективність реконструкції 
осушувальної меліоративної системи площею 360 га, яка знаходиться в Київській області (зона 
Лісостепу) і характеризується наступними умовами (табл.6.3, 6.4, 6.5).

Таблиця 6.3
Основні дані з урожайності сільськогосподарських культур в межах системи

Культура Фактична врожайність, 
ц/га

Проектна (потенційна) 
врожайність, ц/га Площа, га

Озимі зернові
Цукрові буряки
Картопля
Корнеплоди
Багаторічні трави на сіно
Кукурудза на силос

Таблиця 6.
Основні фактичні економічні показники по системі, тис. грн

№ з/п Показник Величина
 Балансова вартість системи
 Поточні витрати:

- сільськогосподарські 
- експлуатаційні 
- амортизація основних фондів

 Валова продукція
 Чистий доход

Таблиця 6.
Проектна вартість та собівартість продукції, грн/ц

Культура Прогнозна ціна Проектні сільськогосподарські витрати
Озимі зернові
Цукрові буряки
Картопля
Кормові корнеплоди
Багаторічні трави на сіно
Кукурудза на силос
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6.8.2. Розрахунок на основі прогнозно-імітаційних розрахунків на ЕОМ. 
1). Вибір альтернативних варіантів меліоративного проекту. 

Для економічного аналізу із сукупності потенційно можливих варіантів ПР обрані найбільш 
раціональні з них, технологічно можливі для реалізації в конкретних умовах: 

1. Осушення (ОС). 
2. Попереджувальне шлюзування (ПШ). 
3. Зволожувальне шлюзування (ЗШ). 
4. Дощування на фоні осушення (ДО). 
5. Зрошення дощуванням на фоні попереджувального шлюзування (ДП). 

Капітальні вкладення та меліоративні витрати, що необхідні для реалізації ПР в заданих умовах 
подані в табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 

Капітальні вкладення та меліоративні витрати за варіантами проектних рішень, грн/га 

Варіанти ПР Капітальні вкладення 

Меліоративні витрати 

(без амортизаційних 
відрахувань) 

Осушення (ОС) 6000 67 

Попереджувальне шлюзування (ПШ) 7140 140 

Зволожувальне шлюзування (ЗШ) 8400 165 

Дощування на фоні осушення (ДО) 13780 440 

Зрошення дощуванням на фоні 
попереджувального шлюзування (ДП) 15400 510 

 

2). Визначення основних техніко-економічних показників альтернативних варіантів меліоративного 
проекту. 

Основні ТЕП варіантів ПР з урахуванням впливу метеоролого-кліматичних умов в різні за тепло- 

і вологозабезпеченістю групи років та середньозважені за дольової часткою розподілу цих груп років в 
загальному терміні функціонування проекту, розраховані за комплексом прогнозно-імітаційних 
моделей, представлені в табл. 6.7.  

3). Визначення погодно-кліматичного ризику. 
Розрахунок абсолютного та відносного погодно-кліматичного ризику за кожним варіантом 

меліоративного проекту здійснюється за умови, що потенційно можлива валова продукція на даному 
об'єкті (визначається за даними табл. 6.3, табл. 6.5) складає 6672,2 грн/га. При цьому слід мати на увазі, 
що недобір урожаю за фактичного стану виробництва на меліорованих землях щодо потенційно 
можливого через низьку агротехніку та вплив несприятливих погодно-кліматичних умов досягає 71%. 
Це свідчить про повну непридатність існуючої МС виконувати свої функції.  

Результати розрахунків за всіма варіантами ПР наведені в табл. 6.8. 
Вони підтверджують той факт, що чим технологічно досконаліша конструкція МС, тим менший 

погодно-кліматичний ризик їй відповідає. Тобто, досконаліші та дорожчі технології водорегулювання 
забезпечують більше зростання врожайності сільськогосподарських культур і зменшують залежність 
аграрного виробництва від дії непередбачуваних погодних умов. Хоча, навіть найбільш досконала МС 
не може повністю виключити негативний вплив невизначених за своїм характером та циклічних за 
реалізацією погодно-кліматичних умов на формування врожаїв сільськогосподарських культур. 

4). Розрахунок показника критерію оптимізації за альтернативними варіантами меліоративного 
проекту. 

Розрахуємо показник приведених витрат для того, щоб обрати найбільш оптимальні технології 
для подальшого інвестиційного аналізу. При цьому визначимо як традиційний, так і модифікований 
показник приведених витрат з метою порівняння результатів, та розташуємо результати за зростанням 
сукупних витрат. Вихідні дані для розрахунку, сформовані з табл. 6.7 та табл. 6.8, подані в табл. 6.9). 

Результати розрахунку наведені в табл. 6.10. 
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Таблиця 6.7 

Основні ТЕП альтернативних варіантів реконструкції МС,  
що залежать від природно-кліматичних умов об’єкта 

 

Групи років за 
розрахунковою 

тепло- та волого-

забезпеченістю, % 

Сільськогосподарські 
витрати, грн/га 

Експлуатаційні 
витрати, грн/га 

Поточні 
витрати, 

грн/га 

Валова 
продукція, 

грн/га 

Чистий 
доход, 
грн/га 

Осушення 

10 2514,7 285,2 2800,0 3788,2 988,2 

30 2719,5 245,1 2964,6 4788,4 1823,8 

50 2678,0 242,0 2920,0 4604,6 1684,6 

70 2563,5 242,0 2805,5 4029,4 1223,9 

90 2368,3 242,0 2610,3 3081,3 471,0 

Середньозважене 2573,7 246,9 2820,6 4082,5 1261,9 

Попереджувальне шлюзування 

10 2626,0 451,9 3077,9 3788,2 710,3 

30 2847,3 361,1 3208,5 4869,3 1660,8 

50 2849,2 354,2 3203,4 4900,6 1697,2 

70 2786,5 371,0 3157,5 4575,9 1418,4 

90 2784,6 425,6 3210,2 4573,9 1363,7 

Середньозважене 2794,8 384,7 3179,5 4620,3 1440,8 

Зволожувальне шлюзування 

10 2683,4 700,1 3383,5 3788,2 404,7 

30 2904,7 593,2 3497,9 4869,3 1371,4 

50 2937,5 585,0 3522,5 5050,9 1528,4 

70 2897,9 604,8 3502,7 4846,6 1343,9 

90 2955,9 669,2 3625,1 5117,5 1492,4 

Середньозважене 2897,3 620,9 3518,2 4840,3 1322,1 

Зрошення дощуванням на фоні осушення 

10 2819,8 1435,9 4255,7 3788,2 -467,5 

30 3020,3 1150,8 4171,2 4768,1 596,9 

50 3147,3 1129,0 4276,3 5403,1 1126,8 

70 3225,1 1181,8 4406,9 5771,6 1364,7 

90 3338,4 1353,4 4691,8 6329,4 1637,6 

Середньозважене 3150,7 1224,8 4375,5 5410,4 1034,9 

Зрошення дощуванням на фоні попереджувального шлюзування 

10 2910,4 1635,8 4546,2 3788,2 -758 

30 3131,7 1305,3 4437,0 4869,3 432,3 

50 3286,7 1280,0 4566,7 5632,5 1065,8 

70 3338,6 1341,2 4679,8 5894,3 1214,5 

90 3520,7 1540,1 5060,8 6785,2 1724,4 

Середньозважене 3280,4 1391,0 4671,5 5604,5 933,0 
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Таблиця 6.7
Основні ТЕП альтернативних варіантів реконструкції МС, 

що залежать від природно-кліматичних умов об’єкта

Групи років за 
розрахунковою 

тепло- та волого-

забезпеченістю, %

Сільськогосподарські 
витрати, грн/га

Експлуатаційні 
витрати, грн/га

Поточні 
витрати, 

грн/га

Валова 
продукція, 

грн/га

Чистий 
доход, 
грн/га

Осушення
  988,2 

  1823,8 

  1684,6 

  1223,9 

  471,0 

Середньозважене   1261,9 

Попереджувальне шлюзування
  710,3 

  1660,8 

  1697,2 

  1418,4 

  1363,7 

Середньозважене   1440,8 

Зволожувальне шлюзування
  404,7 

  1371,4 

  1528,4 

  1343,9 

  1492,4 

Середньозважене   1322,1 

Зрошення дощуванням на фоні осушення
  -467,5 

  596,9 

  1126,8 

  1364,7 

  1637,6 

Середньозважене   1034,9 

Зрошення дощуванням на фоні попереджувального шлюзування
  -  

  432,3 

  1065,8 

  1214,5 

  1724,4 

Середньозважене   933,0 
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Таблиця 6.8 
Кількісна міра погодно-кліматичного ризику  

за альтернативними варіантами меліоративного проекту 

Варіанти ПР 
Абсолютна міра погодно-

кліматичного ризику, грн/га 

Відносний рівень погодно-

кліматичного ризику, % 

Осушення (ОС) 2659,1 39,9 

Попереджувальне шлюзування (ПШ) 2075,7 31,1 

Зволожувальне шлюзування (ЗШ) 1868,4 28,0 

Дощування на фоні осушення (ДО) 1464,9 22,0 

Зрошення дощуванням на фоні 
попереджувального шлюзування (ДП) 1371,9 20,6 

Таблиця 6.9 

Зведені дані по основних техніко-економічних показниках альтернативних варіантів  
меліоративного проекту, грн/га 

№ 

з/п 

 

Основні ТЕП, 
середньозважені за 

групами років 

Альтернативні варіанти реконструкції меліоративної системи 

Осушення 

Попереджу-

вальне 
шлюзуванн

я 

Зволожу-

вальне 
шлюзування 

Дощування 

на фоні 
осушення 

Зрошення 
дощуванням на 

фоні попере-

джувального 
шлюзування 

1. Капітальні вкладення 6000 7140 8400 13780 15400 

2. Поточні витрати: 2820,6 3179,5 3518,2 4375,5 4671,5 

 - сільськогосподарські 2573,7 2794,8 2897,3 3150,7 3280,4 

 - меліоративні 246,9 384,7 620,9 1224,8 1391,1 

3. Валова продукція 4082,5 4620,3 4840,3 5410,4 5604,5 

4. Чистий доход 1261,9 1440,8 1322,1 1034,9 933,0 

5. 

Абсолютний рівень 
погодно-кліматичного 
ризику 

2659,1 2075,7 1868,4 1464,9 1371,9 

Таблиця 6.10 
Ранжування технологій водорегулювання за критеріями оцінки 

 

Ранг 

 

За традиційним показником приведених витрат, 
ПВ  

За показником приведених витрат з 
урахуванням погодно-кліматичного  

ризику, rПВ  

Варіанти ПР Значення Варіанти ПР Значення 

1. Осушення 0,867 Зволожувальне шлюзування 1,321 

2. Попереджувальне шлюзування 0,874 Попереджувальне шлюзування 1,328 

3. Зволожувальне шлюзування 0,935 
Зрошення дощуванням на фоні 
осушення 

1,385 

4. 
Зрошення дощуванням на фоні 
осушення 

1,114 
Зрошення дощуванням на фоні 
ПШ 

1,408 

5. 
Зрошення дощуванням на фоні 
ПШ 

1,163 Осушення 1,519 
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При використанні нового підходу з урахуванням погодно-кліматичного ризику на перші місця 
виходять більш технологічно досконалі варіанти ПР. Отримані результати підтверджують те, що 
модифікований показник приведених витрат дозволяє обрати варіанти меліоративного проекту з 
оптимальним співвідношенням витрат на реалізацію проекту та втрат від недоотримання продукції в 
результаті впливу несприятливих природних факторів. 

Визначені оптимальні значення розрахункової забезпеченості щодо різних способів 
водорегулювання осушуваних земель для умов досліджуваного об’єкта наведені на рис. 6.14. 

 

  

  

Рис. 6.14. Визначення оптимальних розрахункових забезпеченостей для різних способів 
водорегулювання осушуваних земель: 

ОС  - осушення; ПШ – попереджувальне шлюзування; ЗШ – зволожувальне шлюзування; ДП – 
дощування на фоні попереджувального шлюзування 

 

Здійснені розрахунки підтверджують положення, що даний критерій слід використовувати на 
попередній стадії оцінки варіантів проекту для вибору декількох найперспективніших для подальшого 
технічного проектування й інвестиційної оцінки, оскільки ставлять на перші місця варіанти з 
близькими результатами – зволожувальне шлюзування та попереджувальне шлюзування. 

Таким чином, за старою діючою методикою, яка враховує лише прямі затрати на виробництво 
сільськогосподарської продукції, оптимальним варіантом меліоративного проекту є осушення, яке 
вважається морально застарілою технологією на сьогоднішній день і дає найменший приріст 
урожайності. До того ж, за розрахунками, характеризується найбільшим рівнем погодно-кліматичного 
ризику – майже 40%, що за шкалою оцінки балансує на межі середнього і високого. 

Література до розділу 
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РОЗДІЛ 7.  
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ 
ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ПРОПУСКУ 

ПАВОДКІВ  
 

7.1. Автоматизовані системи управління водорегулюванням 

Головні передумови до автоматизації водогосподарсько-меліоративних об’єктів. Одним з 
головних напрямків удосконалення меліоративних систем є також, як і в інших галузях, автоматизація 
виробничих процесів. На окремих вузлах, ланках мережі, а також і в цілому на зрошувальних і окремих 
осушувально-зволожувальних системах (ОЗС) можуть бути автоматизовані основні технологічні 
процеси [1, 4, 6, 7, 8, 13, 17, 21, 23, 30, 35, 41, 73]. 

Моніторинг, дистанційний контроль, диспетчерське і автоматичне керування на 
гідромеліоративних системах (ГМС) потребує наявності ефективної багаторівневої розподіленої 
системи керування. Тому що меліоративні системи, як складні об’єкти управління, відзначаються 
великими постійними часу [4, 6, 23, 35], які характеризують динамічні властивості (інерційність) 
об’єкту дослідження, наявністю неконтрольованих збурень внаслідок різкої зміни метеорологічних 
умов, розподіленням регульованих параметрів за просторовими координатами та віддаленістю від 
пунктів централізованого управління. 

Зокрема, більшість регульованих об’єктів тут розташована на великій площі і підведення 
електричної енергії до кожного з них економічно невигідно, тому великого значення набуває 
застосування пристроїв гідропневмоавтоматики, в яких використовується енергія гідравлічного 
перепаду рівнів (або тисків) води на регулюючих спорудах та пристроях відкритої і закритої мережі. 

Враховуючи це, метою автоматизації технологічних процесів в гідромеліорації є забезпечення 
оперативного водорозподілу та водорегулювання для створення сприятливого водно-повітряного 
режиму ґрунту. Це забезпечує необхідні умови для економії води та електроенергії, підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур і зниження витрат при експлуатації водогосподарсько-

меліоративних об’єктів. 
Для забезпечення раціонального керування складним об'єктом (меліоративною системою, 

насосною станцією, великим будівництвом тощо) необхідно в обмежений час аналізувати великий 
обсяг інформації та порівнювати можливі варіанти рішення. У цьому випадку застосовують 
автоматизовані системи керування (АСК), що являють собою сукупність економіко-математичних 
методів, технічних засобів (ПК, засобів зв'язку, пристроїв відображення інформації) і організаційних 
комплексів, що забезпечують керування об'єктом відповідно до заданої мети [4, 6, 7, 15, 17, 20, 23, 40, 
41, 65, 66, 68, 73, 75, 78, 84 та ін.]. 

Залежно від ступеня участі людини в керуванні технологічним виробничим процесом 
розрізняють часткову і комплексну автоматизацію [4, 17, 45, 46]. При частковій автоматизації 
частину операцій виконує людина, а частину – технічні пристрої. Наприклад, при частковій 
автоматизації водорозподілу на зрошувальних системах гідротехнічні споруди обладнуються засобами 
місцевої автоматизації – автоматичними регуляторами для стабілізації регульованих параметрів (рівнів, 
витрат), і контрольно-вимірювальними приладами. При змінах режиму водорозподілу інформація 
надходить на диспетчерський пункт, звідкіля команди керування (засобами зв’язку) передаються 
лінійному персоналу, який змінює режими роботи засобів місцевої автоматизації. 

Для комплексної автоматизації характерно те, що всі операції з керування виконуються без 
участі людини. При комплексній автоматизації в обов'язки людини входять лише налагодження, 
вмикання і періодичний контроль за їх роботою. В свій час, спроби впровадження комплексної 
автоматизації були здійснені на Ірпінський осушувально-зволожувальній системі, Бортницькій 
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зрошувальній системі (Київська область), Фрунзенській зрошувальній системі (Дніпропетровська 
область), Каховській зрошувальній системі (Запорізька область) та інших. 

Вибір ступеня автоматизації гідромеліоративних об'єктів здійснюють на основі техніко-

економічного обґрунтування. При цьому варто враховувати те, що найбільша ефективність досягається 
у тому випадку, коли автоматизується весь технологічний процес. Так, автоматизація меліоративної 
системи повинна охоплювати водорозподіл, полив, вертикальний і горизонтальний дренажі та інші 
процеси, що вимагає створення автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУТП) 
[6, 17]. 

7.1.1. Принципи комплексної автоматизації планового водорегулювання осушуваних земель. 
Планове водорегулювання є невід’ємною складовою загального технологічного процесу при 
функціонуванні існуючих ОЗС й, відповідно, дозволяє розробляти і реалізувати на практиці усю 
стратегію й тактику з їх управління у змінних природно-кліматичних умовах за необхідного (або 
наявного) ресурсного забезпечення. 

Теоретичні основи планового водорегулювання взагалі розробляли О.М. Костяков, 
І.А. Янишевський, І.А. Шаров, С.Р. Оффенгенден, Г.П. Гельцер та ін. В подальшому, удосконаленням 
технології системного й господарського водорегулювання займались В.А. Шаумян, С.М. Алпатьєв, 
М.Ф. Натальчук, В.П. Остапчик, Ю.М. Никольський, А.Ю. Дирсе, В.Ф. Мітин, Ц.Н. Шкінкис, 
С.І. Харченко, А.Ф. Києнчук та ін. дослідники [ 11, 15, 36, 47, 65, 70, 77, 84, 86 та ін.]. 

Значний внесок у розробку цього питання в галузі осушувальних меліорацій зробили 
А.І. Івицький, А.М. Янголь, В.М. Зубець, В.Ф. Шебеко, Г.І. Афанасик, П.І. Закржевський, 
П.А. Волковський, Ш.І. Брусиловський, П.Б. Свикліс, В.Я. Черньонок, Д.Б. Циприс, Х.М. Стариков, 
О.В. Скрипник, А.Ф. Рубан, А.В. Яцик та ін. [1, 12, 14, 69 та ін.]. 

Необхідність подальшого розвитку та удосконалення принципів, моделей, методів і засобів 
реалізації планового водорегулювання зумовлені постійно зростаючими вимогами до якості й 
ефективності його виконання через необхідність підвищення загальної ефективності використання 
осушуваних земель за рахунок оптимізації процесів управління, розширення інформаційного 
забезпечення, підвищення оперативності, якості і загального рівня технічної експлуатації ОЗС в зоні 
достатнього та нестійкого зволоження. 

При цьому ефективне розв’язування задач з планового водорегулювання при управлінні водними 
ресурсами на довготерміновій основі і в оперативному режимі потребує залучення методів системного 
аналізу, комплексу прогнозно-оптимізаційних моделей, економічних та екологічних критеріїв, а також 
використання людино-машинних управляючих систем з безпосереднім включенням ЕОМ разом з 
управляючими технічними засобами [33, 82, 83 та ін.]. 

Керування водним режимом через водорегулювання на осушуваних землях відповідними 
способами (на рівні меліорованого поля) та схемами (на рівні системи) на існуючих ОЗС може 
здійснюватись відповідно до рівнів прийняття рішень в часі в декілька етапів: 

1) на стадії технологічної підготовки системи до наступного сезону (рівень стратегічного 
планування) через розробку системного плану водорегулювання (СПВ) шляхом виконання інженерних 
прогнозно-оптимізацйних режимних розрахунків на довготерміновій основі за усім спектром 
схематизованих типових природно-меліоративних умов (розрахункових щодо тепло- й 
вологозабезпеченості періодів вегетації та можливих способів водорегулювання) для планових видів, 
структури розміщення і врожаїв вирощуваних сільськогосподарських культур; 

2) відповідної реалізації та корегуванні СПВ ОЗС через виконання за відповідними моделями 
аналогічних розрахунків на короткотерміновій основі в оперативному режимі в умовах поточного року 
(рівень тактичного планування) за фактичними природно-агро-меліоративними умовами. 

І хоча розглядаються два різні рівні прийняття рішень в часі, які відносно самостійні, але, 
водночас, вони і взаємозв’язані між собою. Тому, з одного боку, вони потребують розробки прогнозно-

оптимізаційних моделей і методів їх реалізації різного рівня складності та інформаційного 
забезпечення відповідно до виду прогнозу природно-меліоративних режимів (на довготерміновій чи 
короткотерміновій основі). 

З іншого боку, на цих рівнях, що відповідають одній стадії – експлуатації системи, розглядаються 
однотипні цілі і задачі з прогнозної оцінки водного режиму за різних природно-меліоративних умов та 
обґрунтуванні необхідності й доцільності реалізації відповідних технологій за визначеними 
параметрами необхідних технічних характеристик способу та режиму водорегулювання осушуваних 
земель (норми й терміни подавання або скидання води, відповідні ним витрати, модулі, об’єми води 
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зрошувальній системі (Київська область), Фрунзенській зрошувальній системі (Дніпропетровська 
область), Каховській зрошувальній системі (Запорізька область) та інших.

Вибір ступеня автоматизації гідромеліоративних об'єктів здійснюють на основі техніко-

економічного обґрунтування. При цьому варто враховувати те, що найбільша ефективність досягається 
у тому випадку, коли автоматизується весь технологічний процес. Так, автоматизація меліоративної 
системи повинна охоплювати водорозподіл, полив, вертикальний і горизонтальний дренажі та інші 
процеси, що вимагає створення автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУТП) 
[6, 17].

7.1.1. Принципи комплексної автоматизації планового водорегулювання осушуваних земель.
Планове водорегулювання є невід’ємною складовою загального технологічного процесу при 
функціонуванні існуючих ОЗС й, відповідно, дозволяє розробляти і реалізувати на практиці усю 
стратегію й тактику з їх управління у змінних природно-кліматичних умовах за необхідного (або 
наявного) ресурсного забезпечення.

Теоретичні основи планового водорегулювання взагалі розробляли О.М. Костяков, 
І.А. Янишевський, І.А. Шаров, С.Р. Оффенгенден, Г.П. Гельцер та ін. В подальшому, удосконаленням 
технології системного й господарського водорегулювання займались В.А. Шаумян, С.М. Алпатьєв, 
М.Ф. Натальчук, В.П. Остапчик, Ю.М. Никольський, А.Ю. Дирсе, В.Ф. Мітин, Ц.Н. Шкінкис, 
С.І. Харченко, А.Ф. Києнчук та ін. дослідники [ 11, 15, , 47, 65, 70, 77, ,  та ін.].

Значний внесок у розробку цього питання в галузі осушувальних меліорацій зробили 
А.І. Івицький, А.М. Янголь, В.М. Зубець, В.Ф. Шебеко, Г.І. Афанасик, П.І. Закржевський, 
П.А. Волковський, Ш.І. Брусиловський, П.Б. Свикліс, В.Я. Черньонок, Д.Б. Циприс, Х.М. Стариков, 
О.В. Скрипник, А.Ф. Рубан, А.В. Яцик та ін. [1, 12, 14,  та ін.].

Необхідність подальшого розвитку та удосконалення принципів, моделей, методів і засобів 
реалізації планового водорегулювання зумовлені постійно зростаючими вимогами до якості й 
ефективності його виконання через необхідність підвищення загальної ефективності використання 
осушуваних земель за рахунок оптимізації процесів управління, розширення інформаційного 
забезпечення, підвищення оперативності, якості і загального рівня технічної експлуатації ОЗС в зоні 
достатнього та нестійкого зволоження.

При цьому ефективне розв’язування задач з планового водорегулювання при управлінні водними 
ресурсами на довготерміновій основі і в оперативному режимі потребує залучення методів системного 
аналізу, комплексу прогнозно-оптимізаційних моделей, економічних та екологічних критеріїв, а також 
використання людино-машинних управляючих систем з безпосереднім включенням ЕОМ разом з 
управляючими технічними засобами [ , 82,  та ін.].

Керування водним режимом через водорегулювання на осушуваних землях відповідними 
способами (на рівні меліорованого поля) та схемами (на рівні системи) на існуючих ОЗС може 
здійснюватись відповідно до рівнів прийняття рішень в часі в декілька етапів:

1) на стадії технологічної підготовки системи до наступного сезону (рівень стратегічного 
планування) через розробку системного плану водорегулювання (СПВ) шляхом виконання інженерних 
прогнозно-оптимізацйних режимних розрахунків на довготерміновій основі за усім спектром 
схематизованих типових природно-меліоративних умов (розрахункових щодо тепло- й 
вологозабезпеченості періодів вегетації та можливих способів водорегулювання) для планових видів, 
структури розміщення і врожаїв вирощуваних сільськогосподарських культур;

2) відповідної реалізації та корегуванні СПВ ОЗС через виконання за відповідними моделями 
аналогічних розрахунків на короткотерміновій основі в оперативному режимі в умовах поточного року 
(рівень тактичного планування) за фактичними природно-агро-меліоративними умовами.

І хоча розглядаються два різні рівні прийняття рішень в часі, які відносно самостійні, але, 
водночас, вони і взаємозв’язані між собою. Тому, з одного боку, вони потребують розробки прогнозно-

оптимізаційних моделей і методів їх реалізації різного рівня складності та інформаційного 
забезпечення відповідно до виду прогнозу природно-меліоративних режимів (на довготерміновій чи 
короткотерміновій основі).

З іншого боку, на цих рівнях, що відповідають одній стадії  експлуатації системи, розглядаються 
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земель (норми й терміни подавання або скидання води, відповідні ним витрати, модулі, об’єми води 
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тощо). 
При цьому ієрархія (підпорядкована черговість) структури виконання необхідних прогнозних 

режимних розрахунків на цих двох рівнях прийняття рішень в часі стосовно ієрархії технічної 
структури побудови системи буде однаковою. Різні типи та конструкції гідромеліоративних систем, як 
на зрошуваних, так і осушуваних землях за їх технічною структурою побудови (рис. 7.1), як правило, 
характеризуються вираженою деревовидною структурою (графом) розташування й підпорядкування її 
складових технічних елементів (регулюючих гідротехнічних споруд, каналів, колекторів, насосних 
станцій, трубопроводів), що обслуговують меліоровані поля з вирощуваними на них 
сільськогосподарськими культурами. 

За Є.П. Галяминим [10] така багаторівнева ієрархічна система відповідає ієрархічній структурі 
системи з послідовними зв’язками по висхідній та низхідній лініях, поданої на рис. 7.2, відповідно до 
технічної структури побудови такої системи (див. рис. 7.1). 

 

  
 Рис. 7.1. Узагальнена технічна структура ОЗС: 

1 – вододжерело (магістральний канал або трубопровід); 2 – границя балансової ділянки (БД); 3 – 
розподільний вузол (шлюз-регулятор, насосна станція); 4 – приплив води у межі БД з інших джерел; 5 – 

границя балансової підділянки (БПД); 6 – провідний канал або трубопровід в межах БПД;  7 – меліоровані 
поля або балансові модулі (БМ) в межах БПД; 8 – забір води за межі БД на інші потреби; Nj, Nlj,  - 
шифри відповідно регулюючих споруд, елементів провідної мережі та меліорованих полів на системі  

 

Отже, управління процесом водорегулювання та водорозподілу тут може бути формалізоване 
деревовидним графом , де - множина вершин (підсистем). У такій системі , , 

де  - множина вершин -го рівня, а  - число рівнів ієрархії (в даному випадку =4). 

Вона складається з керуючого центру (вершина ), сукупності підсистем, як проміжних 
центрів (множини ,  вершин відповідних сукупностей ,  та , , 
що мають як призахідні, так і вихідні ребра), і рівноправних ланок – меліорованих полів з 
вирощуваними культурами (множина  вершин, що мають тільки призахідні ребра). Ребро (
) тут ототожнюється з відношенням підпорядкованості, при цьому  - витрата (або об’єм) води в 
розподільчих каналах чи трубопроводах відповідного рівня ієрархії технічних елементів провідної 
мережі системи, що виділена підсистемі підсистемою  ( ), і т.д. за ієрархічною структурою 
побудови системи (див. рис. 7.2). 

Через це вся територія системи (1-й, найвищий рівень s ієрархії, ) розбивається за вузловим 
принципом управління на балансові ділянки за кількістю регулюючих гідротехнічних споруд у 
розподільних вузлах магістрального каналу чи трубопроводу системи (2-й, проміжний рівень j ієрархії, 

) (див. рис. 7.1, 7.2). Під балансовою ділянкою (БД) мається на увазі частина системи, що 
обслуговується одним розподільником (русловий шлюз-регулятор, насосна станція та ін). 
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Рис. 7.2. Ієрархічна структура ОЗС та водорозподілу на ній 
 

В межах БД розглядаються балансові підділянки (БПД), підпорядковані розподільчим каналам або 
трубопроводам нижчого підпорядкування (3-й, проміжний рівень l ієрархії, ), в межах яких, в 
свою чергу, розглядаються балансові модулі (БМ) або меліоровані поля з плановими чи фактичними 
посівами вирощуваних культур (4-й, найнижчий рівень k ієрархії, ). Тут подавання води на 
зволоження або її скидання при осушенні здійснюється на кожному полі в структурі ССВ, як складової 
меліоративної системи, через систему відповідних розподільних технічних елементів (каналів чи 
трубопроводів) найнижчого рівня підпорядкованості в структурі ГМС. 

Звідси прогнозні режимні та оптимізаційні розрахунки, а далі й розробка СПВ ОЗС як на  
довготерміновій, так і короткотерміновій основі виконуються послідовно, відповідно до розглянутої 
багаторівневої ієрархії,  починаючи з найнижчого – рівня k,  (рівень БМ), через проміжні рівні l, 

 (рівень БПД) та j,  (рівень БД) і, з рештою, до найвищого її рівня s,  (рівня системи). 
До того ж, усі ці розрахунки, щодо рівня прогнозу, ґрунтуються на єдиній базі інформаційного 

забезпечення їх виконання, оскільки короткотермінові прогнози природно-кліматичних і меліоративних 
умов на об'єкті, що розглядається, ґрунтуються, як правило, на сполученні даних багаторічних 
ретроспективних спостережень і передбачуваних (очікуваних) оперативних даних короткотермінового 
прогнозу природно-меліоративних умов протягом поточного року. 

Все це є достатньою підставою для постановки й розв'язування задачі наскрізного планування 
водорегулювання при експлуатації ОЗС, тобто, створення комплексної системи планового 
водорегулювання та реалізації системи комплексної автоматизації планового водорегулювання 
осушуваних земель (СКАПВОС) на базі ЕОМ. 

Така система ґрунтується: 
1) на розробці СПВ ОЗС на довготерміновій основі на стадії технологічної підготовки системи до 

наступного сезону; 
2)  реалізації та коректуванні СПВ ОЗС в умовах реального року на основі короткотермінових 

прогнозів за рахунок створення й функціонування так званих автоматизованих інформаційних систем 
(АІС) або інформаційно-дорадчих систем (ІДС) оперативного планування водорегулювання (ОПВ). 

У свою чергу, ІДС ОПВ ОЗС реалізуються в структурі більш загальних АСУ водогосподарськими 
об’єктами, оскільки виконання інженерних прогнозно-оптимізаційних розрахунків за відповідними 
моделями на означених рівнях прийняття рішень в часі практично неможливе без використання 
сучасних потужних і компактних обчислювальних засобів через їх надзвичайну складність, зумовлену 
багатопараметричністю й багатофункціональністю складових задач, значну інформативність, об’єми 
виконання тощо. 

Згідно [44, 89 та ін.], та як показує набутий досвід, оптимізація водорегулювання та використання 
водних ресурсів на основі застосування ЕОМ в сучасних умовах є найважливішою тенденцією в 
розвитку меліоративного виробництва взагалі. 
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(АІС) або інформаційно-дорадчих систем (ІДС) оперативного планування водорегулювання (ОПВ).

У свою чергу, ІДС ОПВ ОЗС реалізуються в структурі більш загальних АСУ водогосподарськими 
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Розробка СПВ ОЗС та ІДС ОПВ ОЗС у структурі створення та реалізації СКАПВОС – це, в 
принципі, самостійні, досить складні прогнозно-оптимізаційні задачі науково-виробничого характеру, 
які потребують ґрунтовного самостійного висвітлення. 

Але, оскільки практичні аспекти й необхідні складові означених задач досить широко 
представлені у відповідних нормативах, наукових та науково-технічних публікаціях [11, 51, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 82, 83, 84 та ін.], у даній роботі ми обмежимося розглядом лише наукових принципів і 
підходів до їх розв'язування та основних результатів апробації й ефективності застосування в умовах 
виробництва. 

На підставі узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду, а також виконаних досліджень і 
розробок з комплексу оптимізаційних та імітаційних моделей прогнозної оцінки на довготерміновій 
основі ефективності водорегулювання осушуваних земель за різних природно-меліоративних умов, 
були розроблені принципи і структура побудови, комплекс моделей, необхідне методичне, 
інформаційне, організаційно-технічне та програмне забезпечення з їх реалізації щодо розробки СПВ 
ОЗС на стадії технологічної підготовки системи до наступного сезону при її експлуатації. 

При розробці СПВ ОЗС завдання зводиться, зрештою, до встановлення термінів і величин 
потрібних витрат води для відповідних способів водорегулювання, стосовно складових елементів 
(меліорованих полів, регулюючих та підпірних гідротехнічних споруд, каналів, трубопроводів, 
насосних станцій тощо) та системи в цілому, за усім спектром типових схем погодних умов 
розрахункових щодо тепло- й вологозабезпеченості періодів вегетації завдання виконується за 
допомогою побудови й реалізації відповідних балансових моделей, які дають змогу отримати 
диференційовану та інтегральну оцінку умов водокористування на об’єкті в часі і просторі. 

При цьому СПВ ОЗС розробляються відповідно до попередньо розглянутої загальної 
універсальної структури реалізації прогнозно-оптимізаційних розрахунків на довготерміновій основі за 
схематизованих природно-меліоративних умов на конкретному об'єкті, з урахуванням багаторівневої 
ієрархії їх виконання стосовно технічної та ієрархічної структури побудови системи (див. рис. 7.1; 7.2), 
у такій послідовності за такими узагальнюючими блоками (рис. 7.3). 

На першому етапі формується та вводиться в ЕОМ необхідна база вихідних даних (рис. 7.3, блок 
2) з природно-кліматичної, агротехнічної, ґрунтово-меліоративної, технічної та економічної 
характеристик об’єкта, що розглядається. Головними джерелами таких вихідних даних є матеріали 
стандартної звітності відділів меліорації, гідрометрії або водокористування, агрохімічних лабораторій, 
агрономічних, планово-економічних та технічних служб УОС. 

На другому етапі виконується комплекс прогнозних режимних розрахунків щодо змінних 
природно-агро-меліоративних умов досліджуваного об’єкта (рис. 7.3, блок 3) за відповідними 
імітаційними моделями. 

Для кожного БМ (меліорованого поля) всередині відповідних БПД та БД системи при заданих 
(або визначених умовою завдання) вихідних умовах стосовно планових вирощуваних культур 
сукупності , , структури і площ їх розміщення , ; ґрунтових умов , 

 і врожаїв , , а також можливих способів водорегулювання осушуваних земель 

сукупності ,  відповідно до типу, конструкції й водозабезпеченості системи, виконуються 
прогнозні режимні розрахунки на довготерміновій основі за комплексом відповідних моделей з 
моделювання типових метеорологічних режимів, водного режиму осушуваних земель за 
схематизованих природно-меліоративних умов, розвитку й формування врожаю культур у змінних 
природно-меліоративних умовах їх вирощування. 

За результатами прогнозних режимних розрахунків на рівні кожного поля визначаються необхідні 
технологічні показники досліджуваних способів і режимів водорегулювання осушуваних земель 
(строки і норми подавання або відведення води за відповідними технологіями), за якими в подальшому 
розробляються СПВ ОЗС, визначаються показники водного і загального природно-меліоративного 
режимів осушуваних земель для обґрунтування за відповідними комплексними оптимізаційними 
моделями економічної доцільності та екологічної сприйнятливості гідромеліоративних заходів, що 
розглядаються. 

На третьому етапі, за результатами прогнозних режимних розрахунків, виконується комплекс 
розрахунків з обґрунтування оптимальних способів, на рівні меліорованих полів (БМ) в структурі ОЗС 
(рис. 7.3, блок 4), та схем водорегулювання, на рівні структурних елементів (БПД, БД) і системи в 
цілому (рис. 7.3, блок 5), для типових схем погодних умов щодо розрахункових періодів вегетації. 
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Рис. 7.3. Узагальнена структурна блок-схема з розробки СПВ ОЗС 

 

Для цього, шляхом реалізації моделей оптимізації водорегулювання осушуваних земель на 
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рішень в часі на стадії планової експлуатації, обґрунтовуються раціональні (економічно доцільні та 
екологічно прийнятні) способи (на рівні БМ, ) і схеми водорегулювання по елементах (на рівні 
БПД,  та БД, ) і системі в цілому ( ) стосовно технічної та ієрархічної структури її 
побудови для різних щодо розрахункової вологозабезпеченості періодів вегетації сукупності , 
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чином СПВ на рівні меліорованих полів в структурі ОЗС (рис. 7.3, блок 6) та на рівні структурних 
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загальновживаними розрахунковими методами [58, 71 та ін.] в розрізі розрахункових термінів часу 
сукупності ,  (декада, або тиждень, або пентада) і на увесь період вегетації норми, витрати, 
модулі та об'єми подавання або скидання води відповідними прийнятими способами водорегулювання 
для кожного елемента (на рівні БМ, ; БПД, ; БД, ) і системи в цілому ( ), а також 
каналів, трубопроводів, шлюзів-регуляторів, насосних станцій й ін. (відповідно до технічної та 
ієрархічної структури ОЗС), тобто розробляється СПВ ОЗС. 

У загальному випадку СПВ ОЗС через витрати (об’єми)  подавання або скидання води по 

елементах системи відповідно до рівнів ієрархії їх підпорядкування ,  (див. рис. 7.2), 
упускаючи з метою спрощення фіксовані значення індексів розрахункових щодо вологозабезпеченості 
періодів вегетації , , способів водорегулювання ,  та розрахункових термінів часу 

, , можуть бути представлені за такими моделями водорозподілу [66 та ін.]: 
 на рівні системи,  

;      (7.1) 

 на рівні БД,  

, ;    (7.2) 

 на рівні БПД,  

, ; ;   (7.3) 

 на рівні БМ,  

, ; ; .   (7.4) 

Тобто витрати (об'єми) води визначаються в межах відповідних БМ, БПД та БД згідно ієрархічної 
підпорядкованості структурних елементів системи, що розглядається. 

Для сучасних систем двосторонньої дії зони достатнього та нестійкого зволоження, стосовно їх 
технічної та ієрархічної структури побудови (див. рис. 7.1; 7.2), можливі три такі основні схеми 
розподілу води з вододжерела [66, 76 та ін.]: 

І – одночасне групове забирання води з наливного водоймища, водосховища, ставу або 
водозабірних свердловин за допомогою насосної станції чи інших водозабірних споруд; 

ІІ – послідовне (каскадне) подавання води по трасі магістрального каналу (зволожувальному 
каналу або трубопроводу) з подальшим її розподілом на підкомандну територію через руслові шлюзи і 
розподільчі канали (чи насосні станції і трубопроводи); 

ІІІ – комбінована (поєднання І-ї та ІІ-ї схем). 
Оскільки при розробці СПВ ОЗС завдання зводиться, зрештою, до встановлення величин 

потрібних витрат води брутто відносно складових елементів і системи в цілому тому для групової 
схеми водорозподілу води при зволоженні (схема І) відповідно до моделі (8.1) рішення буде таким 

,    (7.5) 

де - к.к.д. елементів провідної мережі системи на рівні БД ( ) системи; 

- надходження води в систему з інших джерел (бокові притоки); 

- забирання води із системи на інші потреби. 
У свою чергу, відповідно до моделі (7.2) 

,  ,   (7.6) 
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де всі складові моделі аналогічні до попередньої, тільки відносяться до рівня БПД ( ) системи. 
Подальша деталізація даних розрахунків щодо інших рівнів системи буде аналогічною до моделі 

(7.3) і т.д. 
При каскадному (ІІ схема) розподілі води на системі, яка є найпоширенішою в практиці 

зволоження осушуваних земель, витрата води брутто на першій за порядком БД у гирловій частині 

магістрального каналу визначається як сума витрат на даній  і попередніх  ділянках системи. 

Тому для будь-якої ділянки і системи в цілому в даному разі 

, .   (7.7) 

Необхідні складові моделі (7.7) визначаються за розглянутими попередньо відповідними 
залежностями виду (7.4) і (7.5) стосовно технічної та ієрархічної структури побудови системи. 

При комбінованій схемі розподілу води (схема ІІІ) розрахунки виконуються окремо щодо кожної 
із розглянутих попередніх схем з подальшим підсумовуванням отриманих результатів 

.      (7.8) 

При розробці СПВ ОЗС реальних об'єктів витрати (об'єми) води визначаються для конкретних 
регулюючих споруд (шлюзів-регуляторів, насосних станцій тощо) в розподільних вузлах 
магістрального каналу чи трубопроводу на рівні БД, каналів або трубопроводів провідної мережі 
системи на рівні БПД, меліорованих полів з вирощуваними на них сільськогосподарськими культурами 
на рівні БМ, що подані відповідними шифрами. 

Інші блоки узагальненої структурної блок-схеми з розробки СПВ ОЗС (рис. 7.3, блоки 8-9) 
включають в себе стандартні процедури з аналітичного розгляду результатів розрахунків та їх 
виведення на друк. За потребою користувача роздруковуються усі необхідні як проміжні, так і остаточні 
результати виконаних прогнозно-оптимізаційних розрахунків, а також складові СПВ ОЗС в 
розрахункові щодо вологозабезпеченості періоди вегетації по елементах і системі в цілому. 

Як ми вже відмічали, СПВ ОЗС можуть розроблятись і розглядатись в складі СКАПВОС як 
самостійне завдання для вироблення стратегії управління системою за невизначених природно-

кліматичних умов на наступний сезон. Але вони також можуть служити необхідною нормативно-

інформаційною базою для створення й функціонування ІДС ОПВ ОЗС в умовах поточного року. 
Принципи побудови і реалізація системних планів водорегулювання на довготерміновій основі 

регламентовано діючим комплексом відповідним галузевим нормативам в системі Держводагенства 
України [49, 50, 77, 82, 83, 84]. 

7.2. Інформаційно-дорадчі системи управління водорегулюванням  

7.2.1. Організаційно-технічних заходів щодо забезпечення реалізації ІДС оперативного 
планування водорегулювання ОЗС. Як переконливо засвідчує зарубіжний і вітчизняний досвід, 
ефективне управління меліоративними об’єктами як складними природно-технічними системами на 
стадії їх експлуатації в умовах поточного року практично неможливе без створення АІС на базі ЕОМ. 
Такі автоматизовані системи дозволяють в оперативному режимі сприйняти та переробити безліч 
необхідної інформації природно-кліматичного, агротехнічного, меліоративного, технічного й іншого 
характеру при виробленні оптимальних управлінських рішень. 

Тому такі системи вже створені та успішно функціонують в зоні зрошувальних меліорацій 
багатьох країн світу, зокрема в США, Німеччині, Канаді, Ізраїлі, Болгарії, окремих республіках 
колишнього СРСР й ін. [5, 11, 15, 16 та ін.]. 

В Україні була створена в ІГіМ УААН і добре зарекомендувала себе у виробничих умовах ІДС 
ОПВ управління зрошенням, розроблена під керівництвом д.т.н., професора В.П. Остапчика [15]. 

Безперечно, що потрібні аналогічні управляючі системи на меліоративних об’єктах 

3

jQ 




1

1

jn

j

jQ











 





1

1

1 jn

j

jj

j

sj

II

s QQQQ
 jnj ,1

II

s

I

s

III

s QQQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

де всі складові моделі аналогічні до попередньої, тільки відносяться до рівня БПД ( ) системи.
Подальша деталізація даних розрахунків щодо інших рівнів системи буде аналогічною до моделі 

(7.3) і т.д.
При каскадному (ІІ схема) розподілі води на системі, яка є найпоширенішою в практиці 

зволоження осушуваних земель, витрата води брутто на першій за порядком БД у гирловій частині 

магістрального каналу визначається як сума витрат на даній  і попередніх  ділянках системи. 

Тому для будь-якої ділянки і системи в цілому в даному разі

, . (7.7)

Необхідні складові моделі (7.7) визначаються за розглянутими попередньо відповідними 
залежностями виду (7.4) і (7.5) стосовно технічної та ієрархічної структури побудови системи.
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самостійне завдання для вироблення стратегії управління системою за невизначених природно-

кліматичних умов на наступний сезон. Але вони також можуть служити необхідною нормативно-

інформаційною базою для створення й функціонування ІДС ОПВ ОЗС в умовах поточного року.
Принципи побудови і реалізація системних планів водорегулювання на довготерміновій основі 

регламентовано діючим комплексом відповідним галузевим нормативам в системі Держводагенства 
України [49, 50, 77, 82, 83, 84].

Інформаційно-дорадчі системи управління водорегулюванням 

Організаційно-технічних заходів щодо забезпечення реалізації ІДС оперативного 
планування водорегулювання ОЗС. Як переконливо засвідчує зарубіжний і вітчизняний досвід, 
ефективне управління меліоративними об’єктами як складними природно-технічними системами на 
стадії їх експлуатації в умовах поточного року практично неможливе без створення АІС на базі ЕОМ. 
Такі автоматизовані системи дозволяють в оперативному режимі сприйняти та переробити безліч 
необхідної інформації природно-кліматичного, агротехнічного, меліоративного, технічного й іншого 
характеру при виробленні оптимальних управлінських рішень.

Тому такі системи вже створені та успішно функціонують в зоні зрошувальних меліорацій 
багатьох країн світу, зокрема в США, Німеччині, Канаді, Ізраїлі, Болгарії, окремих республіках 
колишнього СРСР й ін. [5, , 15,  та ін.].

В Україні була створена в ІГіМ УААН і добре зарекомендувала себе у виробничих умовах ІДС 
ОПВ управління зрошенням, розроблена під керівництвом д.т.н., професора В.П. Остапчика [15].

Безперечно, що потрібні аналогічні управляючі системи на меліоративних об’єктах 
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двосторонньої дії в зоні достатнього та нестійкого зволоження з притаманним для них значно 
складнішим характером умов формування водного режиму осушуваних земель. 

Комплексні науково-дослідні роботи з розробки таких систем на осушуваних землях в Україні 
були започатковані в середині 80-х років д.т.н., професором М.О.Лазарчуком [75, 78]. 

Враховуючи те, що комплекс питань для задач управління та оптимізації водорегулюванням 
осушуваних земель в оперативному режимі виходить за рамки даної роботи, а також те, що наукові й 
практичні аспекти створення й реалізації ІДС ОПВ ОЗС досить широко представлені у відповідних 
публікаціях [11, 75, 78, 79, 82, 84], обмежимось лише загальною характеристикою даної розробки. 

ІДС ОПВ ОЗС призначена для підвищення оперативності, якості й ефективності 
водорегулювання, а також удосконалення водокористування при зволоженні осушуваних земель за 
рахунок підвищення рівня технічної експлуатації систем двосторонньої дії на базі метеорологічних і 
гідрологічних короткотермінових прогнозів в оперативному режимі при встановленні 
гідромеліоративної обстановки в умовах поточного року. 

Розроблені структура, принципи дії, комплекс моделей, методів та інформаційного забезпечення з 
їх реалізації, а також комплект програмних засобів і комплекс організаційно-технічних заходів для 
створення й функціонування ІДС ОПВ ОЗС, забезпечують стійкий розв'язок практично для всіх 
наявних типів систем двосторонньої дії на осушуваних землях наступних основних задач, поданих на 
рис. 7.4: 

01. Прогнозування фенологічних фаз розвитку вирощуваних сільськогосподарських культур. 
02. Розрахунок водного режиму та водного балансу активного шару ґрунту з визначенням усіх 

необхідних складових. 
03. Оптимізація водорозподілу по елементах і системі в цілому у випадку нестачі водних 

ресурсів. 
04. Розрахунок витрат і об'ємів води по елементах і системі в цілому з визначенням необхідних 

режимів роботи регулюючих гідротехнічних споруд і насосних станцій на розподільній мережі 
провідних каналів, трубопроводів тощо. 

05. Накопичення й видача інженерно-технічному персоналу УОС та його підрозділам звітної 
інформації про стан функціонування системи на поточний і прогнозований терміни часу, а також 
рекомендацій з управління нею. 

Організаційна структура виконання прогнозно-оптимізаційних розрахунків для ІДС ОПВ ОЗС на 
короткотерміновій основі за відповідними моделями при розв'язуванні перелічених задач є повністю 
тотожною до розглянутої аналогічної структури при розробці СПВ ОЗС на довготерміновій основі. 

Але на відміну від них означені розрахунки виконуються подобово в тижневому розрізі періоду 
вегетації поточного року, що дуже зручно з точки зору режиму роботи обслуговуючого персоналу 
управління осушувальних систем (УОС) та їх структурних підрозділів – експлуатаційних дільниць (ЕД) 
– у такому змінно-кроковому прогнозному і ретроспективному режимах. 

Оскільки точність прогнозних розрахунків в оперативному режимі визначається, перш за все, 
справдовуваністю очікуваного короткотермінового метеопрогнозу на наступний тиждень, то для 
усунення виникаючих похибок, після того, як цей тиждень минув, повторно виконуються усі необхідні 
режимні й інші розрахунки за виміряними ретроспективними фактичними значеннями 
метеорологічних, агрометеорологічних, меліоративних й інших факторів. Крім того, для реалізації 
наступних кроків оперативного управління здійснюється також зворотній зв'язок, тобто виконується 
періодичний контроль РГВ, вологості ґрунту, фенофаз вирощуваних культур, об'ємів і витрат води через 
натурні заміри на системі тощо. 

Реалізація ІДС ОПВ ОЗС включає: 
1. Збирання й первинне опрацювання вихідних даних по фактичних складу і структурі посівів 

вирощуваних сільськогосподарських культур на меліорованих полях, фаз їх розвитку в 
онтогенезі, стартовій і поточній вологості активного шару ґрунту, РГВ по режимних 
свердловинах гідромеліоративних створів наглядової мережі, положенню робочих органів 
регулюючих гідротехнічних споруд в розподільних вузлах системи, інформації з температури 
повітря, опадів, випаровування тощо. 

2. Реалізацію на ЕОМ розроблених математичних моделей режимних, водобалансових і 
оптимізаційних розрахунків за очікуваними прогнозними й спостереженими фактичними 
ретроспективними даними по елементах і системі в цілому з виробленням рекомендацій щодо 
управління затворами шлюзів-регуляторів, роботою насосних станцій, скидних споруд і т.д. 
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Рис. 7.4. Структурна схема ІДС ОПВ ОЗС 

 

3. Виконання отриманих рекомендацій наявним інженерно-технічним персоналом УОС та його 
структурних підрозділів (експлуатаційних дільниць). При цьому немає потреби у збільшенні 
чисельності працівників служби експлуатації. 
За організаційно-технічною структурою побудови, режимом функціонування, рівнем та 

ефективністю вирішуваних завдань ІДС ОПВ ОЗС практично повною мірою задовольняє тим вимогам, 
які висуваються при оперативному управлінні водорегулюванням і водорозподілом на осушуваних 
землях при експлуатації систем двосторонньої дії в умовах поточного року за наявними природно-агро-

меліоративними умовами конкретного об’єкту. 
7.2.2. Інформаційне забезпечення ІДС ОЗС. Основою функціонування ІДС ОЗС є дані 

гідрометричних спостережень на системі разом з агрокліматичною інформацією. До складу основних 
гідрометричних робіт входить контроль з водним режимом ґрунтів на системі (положення РГВ і 
вологість ґрунтів) і підтримка їх в потрібних межах протягом вегетаційного періоду, виміру рівня і 
витрат води в каналах, регульованих споруд осушувальної системи, напору і витрат води насосних 
станцій і трубопроводів и тощо, які здійснюються відповідними службами УОС. 

Перелік основних заходів, які необхідно виконати для функціонування ІДС ОЗС наведено в 
табл. 7.1. 
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гідрометричних спостережень на системі разом з агрокліматичною інформацією. До складу основних 
гідрометричних робіт входить контроль з водним режимом ґрунтів на системі (положення РГВ і 
вологість ґрунтів) і підтримка їх в потрібних межах протягом вегетаційного періоду, виміру рівня і 
витрат води в каналах, регульованих споруд осушувальної системи, напору і витрат води насосних 
станцій і трубопроводів и тощо, які здійснюються відповідними службами УОС.

Перелік основних заходів, які необхідно виконати для функціонування ІДС ОЗС наведено в 
табл. 7.1.
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Таблиця 7.1 
Перелік основних заходів, необхідних для функціонування ІДС ОЗС 

№  
з/п 

Найменування заходів Необхідні результати 
Відповідальні за 

виконання 
Період виконання 

1 
Пристрій колодязів ГМС і 
підготовка їх до вимірів РГВ 

Буріння і позначення у 
відповідності з вимогами колодязі 
ГМС 

Оглядач-

регулювальник ЕУ 

Підготовчий період 
(до квітня) 

2 

Нівелювання всіх ГМС, 
гідростворів, регулюючих і 
скидних споруд з 
прив’язкою до постійних 
реперів 

Абсолютні відмітки поверхні землі, 
колодязів ГМС, порогів регулюючих 
споруд і скидних, верхів 
коробчастих затворів на каналах 
бокової мережі 

Служба 
водокористування ОЗС 

й ЕД 

Підготовчий період 
(по мірі    

необхідності) 

3 

Оснащення водозабірних і 
скидних споруд 
найпростішими 
вимірниками типу рейки, 
розмітками чи 
водообліковими приладами 

Розмічені чи стандартні рейки зі 
сторони верхніх (а при необхідності 
і нижніх) б’єфів водозабірних і 
скидних споруд. Нуль рейки 
повинен відповідати відмітці порога 
споруди 

Відділ 
водокористування УОС 
і спеціалісти технічних 

служб 

Підготовлений 
період 

4 

Проведення тарувальних 
робіт на всіх гідротехнічних 
споруда і гідропостах, 
метеорологічне 
обслуговування 
використовуваних приладів 
і пристроїв 

Таровані криві залежності витрати 
від глибини води в каналах, напорів 
на спорудах, тиску в трубопроводах 
і т.д. технічна справність 
водомірних приладів і пристроїв 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

5 

Встановлення водно-фізичні 
властивості ґрунтів на 
кожному БМ 

Вологість ґрунтів, відповідна 
НМОВ і ГПВ, їх об’ємна маса, 
пористість і ін. 

 

 

– 

 

 

– 

6 

Збір даних про структуру 
посівів і планової 
врожайності вирощуваних 
с/г культур 

По всіх БМ: вид, площа, строки 
посівів і планових врожаїв с/г 
культур 

Ведучий або головний 
агроном ОЗС разом з 
гідрометеорологами і 

ділянковими 
гідротехніками ЕД 

 

 

– 

7 

Проведення всіх видів 
гідрометричних замірів на 
ГМС, гідропостах, 
регулюючих і скидних 
спорудах, насосних станціях 
і ін. Збір і своєчасна 
передача повної і 
достовірної інформації 
службі водокористування 
ОЗС 

Дані гідрометричних вимірів по 
глибині стояння РГВ на ГМС, рівнів 
води в каналах і водоймах, напори 
на регулюючих і скидних спорудах, 
час роботи Н.С. і т.д. 

Гідрометри-агрономи, 
ділянкові інженери 

гідротехніки і оглядачі-
регулювальники ЕД, 

спеціалісти інших 
підрозділів 

Основний період 
(квітень-жовтень 
поточного року). 
Заміри проводить 

щоденно в 
обумовлений 

фіксований день 
тижня 

8 Заміри атмосферних опадів 
Дані про дні тижня і величини 
опадів які випали на БД 

Гідрометри-агрономи 
БД 

 

– 

9 

Проведення замірів по 
визначенню 
випаровуваності з водної 
поверхні 

Щоденні дані про величину 
випаровування з водної поверхні за 
приладами ГГІ 

Агрохімлабораторія 
ОЗС 

 

– 

10 
Визначення вологості 
ґрунтів 

Дані контрольних відборів вологості 
розрахункового шару ґрунту на БМ 

Агрохімлабораторія 
ОЗС 

Примітки. Відбір 
проводиться таким 

чином, щоб 
контроль на кожній 
БД хоча б один раз 

в місяць 

11 

Аналіз роботи системи, 
складання 
водогосподарського балансу 
за основний період 

Результати аналізу по ефективності 
роботи ОЗС, водогосподарський 
баланс системи 

Служба 
водокористування ОЗС 

та інші спеціалісти 

Заключний період 
(листопад-грудень 
поточного року) 
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Гідромеліоративні створи на балансових ділянках назначають таким чином, щоб вони реально 
відображали рівневий режим ґрунтових вод в межах балансової ділянки. 

На РШ повинні вимірюватися  наступні параметри: 
 відстань від верху берегової опори (жовтої лінії, нанесеної на береговій опорі) до верху затвора; 
 відстань від репера (значка Rp, нанесеного на берегові опорі у верхньому б’єфі) до урізу води у 

верхньому б’єфі; 
 відлік по встановленій рейці (напір) у верхньому б’єфі РШ; 
 величина переливу через затвор РШ, виміряна вимірною рейкою. 

В період вегетації забезпечить безумовне і своєчасне виконання рекомендацій ІДС по управління 
регулюючими ГТС шляхом установки положення затвора РС згідно рекомендацій. 

Про необхідність пониження РГВ на будь-якій балансовій ділянці у зв’язці з проведенням 
агротехнічних заходів необхідно повідомлять до початку проведення розрахунків, також бажано 
повідомлять рівні ґрунтових вод на балансовій ділянці. При необхідності понизити РГВ на деякій 
частині балансової ділянки, якщо технічно це можливо, пониження необхідно виконувати підпірними і 
скидними спорудами і каналами бічної мережі. 

З початком роботи ІДC після проведення весняно-польових робіт по команді необхідно закрити 
скидні споруди і виставить затвори РС на рекомендоване положення. По мірі наповнення каналів 
необхідно регулювати підпірні споруди, починаючи зі скидних споруд і просуватися до голови 
водозабору.  

При проведенні налагоджувальних робіт, ремонтних та ін. робіт на РС необхідно визначить 
положення затвора і після закінчення робіт поставити його у попереднє положення. 

При зміні положення затвора більше, ніж на 0,5 суток на значну величину – > 0,3 м, необхідно 
інформувати управління з ціллю запобігання аварійної ситуації. Інформація про всі непланові виміри 
положення затворів РС, відхилених від рекомендованих, повинна потраплять в управління негайно. 

Організувати збір інформації про роботу насосних станцій з вказаним терміном роботи і витрат. 
Забезпечити облік води на водопропускній споруді водосховища, яке виступає як джерело води на 

зволоження, і потрапляння цієї інформації в управління.  
Необхідними умовами нормального функціонування ІДС ОЗС є повнота і достовірність 

оперативної інформації, обробка і передача яких відбувається на трьох рівнях. 
На рівні ЕД гідрометри-агрономи здійснюють збір, первинну обробку і контроль інформації з 

кожної обслуговуваної БД системи. Зібрана інформація передається через диспетчерську службу в ОЗС.  
В управлінні експлуатації – прийом, обробка і вторинний контроль інформації з кожної ЕД 

виконують спеціалісти відділу водокористування і агрохімлабораторії. Зібрана інформація передається 
в інформаційно-обчислювальний центр УОС.  

В обчислювальному центрі оператори здійснюють прийом, обробку контроль інформації і 
проводять розрахунки на ЕОМ. 

Вихідна інформація у вигляді зводу розрахунків і рекомендацій по оптимальному управлінні 
системою поступають споживачам  через диспетчерську службу у зворотному порядку. Виходячи з 
умови автоматизації обробки інформації про стан ОЗС з ціллю вироблення оптимальних рішень по її 
управлінню, в основний період (вегетаційний) спостереження за водним режимом на системі і 
виконання гідрометричних замірів доцільно проводить щотижня в заздалегідь обговорений  фіксований 
день тижня.    

Принципи створення та реалізація інформаційно-дорадчих систем оперативного планування 
водорегулювання на короткотерміновій основі регламентовані відповідними галузевими нормативам в 
системі Держводагенства України [36, 78, 80, 82, 83, 84]. 

7.2.3. Комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення реалізації планового 
водорегулювання. Успішна реалізація окремих складових та СКАПВОС в цілому у виробничих умовах 
можливі завдяки обов'язковому виконанню комплексу організаційно-технічних заходів, який охоплює 
організацію, перш за все, експлуатаційної гідрометрії на ГМС і створення відповідних підрозділів з 
чітким розподілом обов'язків інженерно-технічного персоналу УОС. 

Організація експлуатаційної гідрометрії при функціонуванні ОЗС в зоні достатнього та 
нестійкого зволоження передбачає, головним чином, вирішення основних завдань щодо регулювання і 
контролю водного режиму осушуваних ґрунтів для забезпечення вимог до нього вирощуваних 
сільськогосподарських культур і оточуючого середовища, а також здійснення водообліку на системі. 

Дані ретроспективних і поточних гідрометричних спостережень разом з агрокліматичною й 
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Гідромеліоративні створи на балансових ділянках назначають таким чином, щоб вони реально 
відображали рівневий режим ґрунтових вод в межах балансової ділянки.

На РШ повинні вимірюватися  наступні параметри:
 відстань від верху берегової опори (жовтої лінії, нанесеної на береговій опорі) до верху затвора;
 відстань від репера (значка Rp, нанесеного на берегові опорі у верхньому б’єфі) до урізу води у 

верхньому б’єфі;
 відлік по встановленій рейці (напір) у верхньому б’єфі РШ;
 величина переливу через затвор РШ, виміряна вимірною рейкою.

В період вегетації забезпечить безумовне і своєчасне виконання рекомендацій ІДС по управління 
регулюючими ГТС шляхом установки положення затвора РС згідно рекомендацій.

Про необхідність пониження РГВ на будь-якій балансовій ділянці у зв’язці з проведенням 
агротехнічних заходів необхідно повідомлять до початку проведення розрахунків, також бажано 
повідомлять рівні ґрунтових вод на балансовій ділянці. При необхідності понизити РГВ на деякій 
частині балансової ділянки, якщо технічно це можливо, пониження необхідно виконувати підпірними і 
скидними спорудами і каналами бічної мережі.

З початком роботи ІДC після проведення весняно-польових робіт по команді необхідно закрити 
скидні споруди і виставить затвори РС на рекомендоване положення. По мірі наповнення каналів 
необхідно регулювати підпірні споруди, починаючи зі скидних споруд і просуватися до голови 
водозабору. 

При проведенні налагоджувальних робіт, ремонтних та ін. робіт на РС необхідно визначить 
положення затвора і після закінчення робіт поставити його у попереднє положення.

При зміні положення затвора більше, ніж на 0,5 суток на значну величину  > 0,3 м, необхідно 
інформувати управління з ціллю запобігання аварійної ситуації. Інформація про всі непланові виміри 
положення затворів РС, відхилених від рекомендованих, повинна потраплять в управління негайно.

Організувати збір інформації про роботу насосних станцій з вказаним терміном роботи і витрат.
Забезпечити облік води на водопропускній споруді водосховища, яке виступає як джерело води на 

зволоження, і потрапляння цієї інформації в управління. 
Необхідними умовами нормального функціонування ІДС ОЗС є повнота і достовірність 

оперативної інформації, обробка і передача яких відбувається на трьох рівнях.
На рівні ЕД гідрометри-агрономи здійснюють збір, первинну обробку і контроль інформації з 

кожної обслуговуваної БД системи. Зібрана інформація передається через диспетчерську службу в ОЗС. 
В управлінні експлуатації  прийом, обробка і вторинний контроль інформації з кожної ЕД 

виконують спеціалісти відділу водокористування і агрохімлабораторії. Зібрана інформація передається 
в інформаційно-обчислювальний центр УОС. 

В обчислювальному центрі оператори здійснюють прийом, обробку контроль інформації і 
проводять розрахунки на ЕОМ.

Вихідна інформація у вигляді зводу розрахунків і рекомендацій по оптимальному управлінні 
системою поступають споживачам  через диспетчерську службу у зворотному порядку. Виходячи з 
умови автоматизації обробки інформації про стан ОЗС з ціллю вироблення оптимальних рішень по її 
управлінню, в основний період (вегетаційний) спостереження за водним режимом на системі і 
виконання гідрометричних замірів доцільно проводить щотижня в заздалегідь обговорений  фіксований 
день тижня.   

Принципи створення та реалізація інформаційно-дорадчих систем оперативного планування 
водорегулювання на короткотерміновій основі регламентовані відповідними галузевими нормативам в 
системі Держводагенства України [36, 78, 80, 82, 83, 84].

7.2.3. Комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення реалізації планового 
водорегулювання. Успішна реалізація окремих складових та СКАПВОС в цілому у виробничих умовах 
можливі завдяки обов'язковому виконанню комплексу організаційно-технічних заходів, який охоплює 
організацію, перш за все, експлуатаційної гідрометрії на ГМС і створення відповідних підрозділів з 
чітким розподілом обов'язків інженерно-технічного персоналу УОС.

Організація експлуатаційної гідрометрії при функціонуванні ОЗС в зоні достатнього та 
нестійкого зволоження передбачає, головним чином, вирішення основних завдань щодо регулювання і 
контролю водного режиму осушуваних ґрунтів для забезпечення вимог до нього вирощуваних 
сільськогосподарських культур і оточуючого середовища, а також здійснення водообліку на системі.

Дані ретроспективних і поточних гідрометричних спостережень разом з агрокліматичною й 
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іншою інформацією є основою розробки СПВ ОЗС на довготерміновій основі та функціонування ІДС 
ОПВ ОЗС у складі СКАПВОС . 

При відсутності конкретних рекомендацій і документів нормативного характеру, що визначають 
умови проведення гідрометричних робіт на системах двосторонньої дії в зоні осушувальних 
меліорацій, були розроблені принципи організації, описані наявні способи і сучасні пристрої з 
елементами автоматизації для виконання гідрометричних спостережень при експлуатації ОЗС [79]. 

Види, структура, об'єми необхідної сезонної та довідково-нормативної інформації щодо розробки 
СПВ ОЗС на довготерміновій основі регламентовані в [77]. 

Основою функціонування ІДС ОПВ ОЗС при реалізації й коректуванні СПВ в умовах поточного 
року, нарівні з агрокліматичною інформацією, є оперативні дані гідрометричних спостережень на 
системі. До складу основних гідрометричних робіт тут входить періодичний контроль за водним 
режимом ґрунтів на меліорованих полях (вологість ґрунту та положення РГВ) і підтримання їх у 
потрібних межах протягом періоду вегетації вирощуваних культур, заміри рівня і витрат води в 
каналах, положень затворів, рівнів і витрат води на шлюзах-регуляторах, напору і витрати води 
насосних станцій, трубопроводів тощо. 

Тому, щодо забезпечення функціонування ІДС ОПВ ОЗС, відповідні види, структура, об'єми 
необхідної довідково-нормативної, сезонної та оперативної інформації, а також розроблений комплекс 
організаційно-технічних заходів, який охоплює види, склад робіт, необхідні результати, терміни їх 
проведення і відповідальних виконавців розглянуто детально в [78]. 

Для автоматизації збирання й передавання потрібної інформації під час здійснення контролю й 
управління ОЗС доцільно, в міру необхідності й можливості, використовувати сучасні засоби на базі 
мікропроцесорної техніки, телемеханічні пристрої і комплекси, зразки яких розглянуті в [79]. 

Інформація з гідрометрії (оперативна і консультативно-інформаційна) передається періодично, за 
потребою користувачів, по диспетчерських лініях зв'язку від рівня експлуатаційних дільниць до рівня 
УОС і далі – до рівня облводгоспів. 

На всіх рівнях потрібно розробити і ввести журнали обліку з експлуатаційної гідрометрії. 
Введення єдиних форм бланків і технічних паспортів на створи наглядової режимної мережі 
свердловин, поля сівозмін, гідротехнічні споруди, насосні станції та ін. має сприяти уніфікації 
методики й стандартизації засобів проведення, збирання, передавання й обробки всіх видів інформації, 
що необхідні для створення і реалізації СКАПВОС та її складових. 

Впровадження планового водорегулювання через виконання автоматизованих за допомогою ЕОМ 
прогнозно-оптимізаційних режимних розрахунків на довготерміновій і короткотерміновій основі дає 
змогу підвести ту необхідну наукову базу та реалізувати на практиці таку стратегію і тактику 
водорегулювання при експлуатації ОЗС, які будуть задовольняти постійно зростаючим вимогам до 
еколого-економічної доцільності їх створення й функціонування як у сучасних умовах, так і в 
майбутньому. 

В першу чергу, розроблену СКАПВОС в цілому (або окремі її складові) доцільно 
використовувати на технічно досконалих системах двосторонньої дії з гарантованим 
водозабезпеченням. В Україні площа таких систем, із загальної площі осушуваних земель з можливим 
подвійним водорегулюванням на площі майже 1,1 млн. га, складає близько 200 тис. га. Найбільші з них 
– Ірпінська ОЗС та Трубізька ОЗС, що розташовані в Київській області. 

Реалізація розглянутих науково-технічних розробок з організації планового водорегулювання 
через їх складність та значні об'єми здійснювались поетапно, відповідно до планів науково-дослідних 
робіт Держводагентства України. 

На першому етапі були розроблені моделі та методика виконання прогнозних режимних 
розрахунків на довготерміновій основі, необхідне методичне, інформаційне й програмне забезпечення з 
їх реалізації на ЕОМ при складанні СПВ ОЗС. Дана розробка впродовж 1988-1990 рр. пройшла 
виробничу апробацію на системах двосторонньої дії в Київській, Житомирській і Рівненській областях 
України на площі близько 30 тис. га. Узагальнена порівняльна характеристика одержаних результатів 
щодо розробки СПВ ОЗС на різних досліджуваних об’єктах наведена в табл. 7.2. 

На другому етапі, в розвиток попередніх досліджень, були розроблені структура побудови, 
принципи дії, методичне, інформаційне, програмне й організаційно-технічне забезпечення щодо 
реалізації ІДС ОПВ ОЗС. Дана розробка разом з СПВ ОЗС в структурі СКАПВОС була вперше 
впроваджена і пройшла виробничу перевірку впродовж 1989-1991 рр. на площі 8 тис. га Ірпінської ОЗС 
в Київській області. 
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Таблиця 7.2 

Порівняльна характеристика за способами і нормами зволоження брутто в посушливі роки 
вегетації (p=𝟒𝟒, 𝟓𝟓) для досліджуваних об’єктів 

Об’єкти 

Загальна 
площа, 

га 

Ґрунти 

Можливе 
зволо-

ження, га 

Спосіб 
зволо-

ження 

Доцільно 
зволо-

жувати, га 

Поливні 
норми m, 

м3/га 

Зволожуваль-

ні норми М, 
м3/га 

Максималь-

на витрата 
води max, 

млн. м3 

Ірпінська ОЗС 
Київська обл. 8058,0 

Пере-

важно 
торфов

і 

6758,0 
зв. шлюз., 
s=3 

5240,0 
100…40

0 
600…3000 15,7 

ОЗС в заплаві 
р. Здвиж 
Київської обл. 

7755,0 - 7474,0 
зв. шлюз., 
s=3 

4789,0 
100…25

0 
600…2500 16,0 

Баришівська 
ділянка 
Трубіжської ОЗС 
Київської обл. 

5421,0 - 
3633,0 

923,0 

зв. шлюз., 
s=3 

зв. шлюз., 
s=6 

3183,0 

210,0 

100…40

0 

250…30

0 

600…3000 

600…1800 
9,74 

ОЗС 
“Мар’янівка” 
Рівненської 
області 

1049,0 - 1023,0 
зв. шлюз., 
s=3 

848,0 50…250 1000…2000 1,64 

Дослідно-

виробничій 
стаціонар ІСГ 
“Полісся” УААН, 
с. Грозино, 
Коростенського 
р-ну, 
Житомирської 
обл. 

6145,0 Супі-
щані 

228,0 

140,0 

зв. шлюз., 
s=3 

зв. шлюз., 
s=6 

228,0 

140,0 

100…20

0 

250…30

0 

400…700 

500…1000 
0,18 

 

Доцільність вибору даного об'єкта зумовлена тим, що після реконструкції Ірпінська ОЗС 
представляє собою складний водогосподарський комплекс, який обслуговує 28 господарств-

землекористувачів; протяжність системи перевищує 130 км; на площі 6758 га передбачене підґрунтове 
зволоження підпиранням рівнів води в р. Ірпінь (вона ж водоприймач) за допомогою 13 руслових 
шлюзів з подальшим розподілом води по каналах бокової мережі в колекторно-дренажну сітку. Вода 
для зволоження надходить з Корнинських водосховищ у верхів’ї системи, а в гирловій частині р. Ірпінь 
вона перекачується насосною станцією у Київське водосховище за польдерним принципом. 

Управління системою та організація водообліку на ній значно ускладнюються через наявність 
численних бокових приток по трасі магістрального каналу, системи водойм і водосховищ, насосних 
станцій, призначених для зрошення, підвішених до Ірпінської ОЗС на площі близько 4 тис. га. 

Очевидно, що ефективне управління водорегулюванням і водокористуванням у межах такого 
складного меліоративного об'єкта, яким є Ірпінська ОЗС, можливе тільки на плановій основі. Тому 
розроблені структура, принципи, методичні й програмні засоби, а також організаційно-технічні заходи 
щодо створення СКАПВОС в цілому, куди входить розробка СПВ ОЗС на ЕОМ, їх реалізація та 
корегування в умовах реального року на базі функціонування ІДС ОПВ ОЗС, пройшли виробничі 
випробування на базі Ірпінського УОС, що обслуговує Ірпінську ОЗС. 

Для наочності оцінки ефективності планового водорегулювання на базі СКАВПОС в умовах 
реального об’єкта розглянемо основні моменти розробки СПВ ОЗС та функціонування ІДС ОПВ ОЗС 
за окремими фрагментами підсумкових результатів з їх реалізації в прогнозному (для розрахункового 
сухого,  періоду вегетації) та реальному (період вегетації 1991 р., ) режимах 
водорегулювання на одній з балансових ділянок Ірпінської ОЗС (РШ-7) (див. рис. 7.5). 
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Таблиця 7.2
Порівняльна характеристика за способами і нормами зволоження брутто в посушливі роки 

вегетації (p=𝟒𝟒, 𝟓𝟓) для досліджуваних об’єктів

Об’єкти
Загальна 
площа, 

га
Ґрунти

Можливе 
зволо-

ження, га

Спосіб 
зволо-

ження

Доцільно 
зволо-

жувати, га

Поливні 
норми m, 

м /га

Зволожуваль-

ні норми М, 
м /га

Максималь-

на витрата 
води max, 

млн. м

Ірпінська ОЗС 
Київська обл. 8058,0

Пере-

важно 
торфов

і

6758,0 зв. шлюз.,
s=

5240,0 15,7

ОЗС в заплаві 
р. Здвиж 
Київської обл.

7755,0 - 7474,0 зв. шлюз.,
s=3

4789,0 16,0

Баришівська 
ділянка 
Трубіжської ОЗС 
Київської обл.

5421,0 -
3633,0
923,0

зв. шлюз., 
s=3

зв. шлюз.,
s=6

3183,0
210,0

40

9,74

ОЗС 
“Мар’янівка” 
Рівненської 
області

1049,0 - 1023,0 зв. шлюз.,
s=3

848,0 1,64

Дослідно-

виробничій 
стаціонар ІСГ 
“Полісся” УААН, 
с. Грозино, 
Коростенського 
р-ну, 
Житомирської 
обл.

6145, Супі-
щані

228,0
140,0

зв. шлюз.,
s=3

зв. шлюз.,
s=6

228,0
140,0 0,18

Доцільність вибору даного об'єкта зумовлена тим, що після реконструкції Ірпінська ОЗС 
представляє собою складний водогосподарський комплекс, який обслуговує 28 господарств-

землекористувачів; протяжність системи перевищує 130 км; на площі 6758 га передбачене підґрунтове 
зволоження підпиранням рівнів води в р. Ірпінь (вона ж водоприймач) за допомогою 13 руслових 
шлюзів з подальшим розподілом води по каналах бокової мережі в колекторно-дренажну сітку. Вода 
для зволоження надходить з Корнинських водосховищ у верхів’ї системи, а в гирловій частині р. Ірпінь 
вона перекачується насосною станцією у Київське водосховище за польдерним принципом.

Управління системою та організація водообліку на ній значно ускладнюються через наявність 
численних бокових приток по трасі магістрального каналу, системи водойм і водосховищ, насосних 
станцій, призначених для зрошення, підвішених до Ірпінської ОЗС на площі близько 4 тис. га.

Очевидно, що ефективне управління водорегулюванням і водокористуванням у межах такого 
складного меліоративного об'єкта, яким є Ірпінська ОЗС, можливе тільки на плановій основі. Тому 
розроблені структура, принципи, методичні й програмні засоби, а також організаційно-технічні заходи 
щодо створення СКАПВОС в цілому, куди входить розробка СПВ ОЗС на ЕОМ, їх реалізація та 
корегування в умовах реального року на базі функціонування ІДС ОПВ ОЗС, пройшли виробничі 
випробування на базі Ірпінського УОС, що обслуговує Ірпінську ОЗС.

Для наочності оцінки ефективності планового водорегулювання на базі СКАВПОС в умовах 
реального об’єкта розглянемо основні моменти розробки СПВ ОЗС та функціонування ІДС ОПВ ОЗС 
за окремими фрагментами підсумкових результатів з їх реалізації в прогнозному (для розрахункового 
сухого,  періоду вегетації) та реальному (період вегетації 1991 р., ) режимах 
водорегулювання на одній з балансових ділянок Ірпінської ОЗС (РШ- ) (див. рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Схема Ірпінської ОЗС 

 

При розробці СПВ ОЗС за загальною структурою були використані такі вихідні дані та умови: 
 як об’єкт управління розглянута балансова ділянка площею нетто  га, що 

підпорядкована русловому шлюзу РШ-7 Ірпінської ОЗС (див. рис. 7.5); 
 ґрунти на об’єкті торфові, основні агрогідрологічні характеристики РШГ  м:  

мм;  мм;  мм при ; 

 культура: багаторічні трави на зелену масу,  т/га; 

 спосіб водорегулювання: зволожувальне шлюзування тривалим підпором рівня води ( ); 
загальний к.к.д. використання зволожувальної води в межах балансової ділянки ; 

 метеорологічне забезпечення режимних розрахунків реалізоване за моделлю прогнозної оцінки 
на довготерміновій основі типових схем кліматичних умов місцевості за відсутності даних 
багаторічних спостережень; 

 прогнозна оцінка режимних та технологічних характеристик водорегулювання осушуваних 
земель за розглянутих природно-агро-меліоративних умов досліджуваного об’єкта виконана за 
відповідною моделлю водобалансових розрахунків; 

 прогнозна оцінка величини ефективної (дійсно можливої) врожайності вирощуваної культури за 
розглянутих умов виконана за відповідною моделлю. 
Узагальнені результати прогнозної оцінки режимно-технологічних характеристик осушуваних 

земель на рівні меліорованого поля в структурі розробки СПВ ОЗС щодо розглянутих природно-агро-

меліоративних умов досліджуваного об’єкта наведені в табл. 8.3. Вони наочно відображають динаміку і 
взаємодію основних складових водного режиму і водного балансу меліорованого поля через потенційно 
можливі та ефективні значення їх складових. 

Головний підсумок цих прогнозних режимних розрахунків щодо безпосередньої розробки 
СПВ ОЗС – обґрунтування проектного режиму (терміни і зволожувальні норми) для відповідної 
розрахункової схеми природно-меліоративних умов під ефективну (дійсно можливу) врожайність 
вирощуваної сільськогосподарської культури. 

Величина останньої визначена як 

  т/га, (7.9) 

де - ефективна врожайність вирощуваної культури в заданих природно-меліоративних умовах; 

- потенційна (кліматично та агротехнічно забезпечена) врожайність культури, що в даному 

610F
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випадку дорівнює 37,6 т/га; 
- загальний (на кінець вегетації ) показник рівня розвитку культури щодо розглянутих 

природно-меліоративних умов, який за даними табл. 7.3 дорівнює 0,718. 

Таблиця 7.3 

Фрагмент прогнозу режимно-технологічних характеристик зволожувального шлюзування на 
рівні меліорованого поля в структурі розробки СПВ Ірпінської ОЗС 

 

Місяць 

 

Декада, 
 

Режимно-технологічні параметри (нетто), мм 
Показник рівня 

врожайності,  
       

 

квітень 

10 

11 

12 

69,0 

69,0 

69,0 

7,7 

10,3 

10,3 

6,4 

6,4 

12,8 

6,4 

6,4 

12,8 

2,3 

2,3 

4,6 

1,7 

-3,9 

2,5 

0 

0 

0 

1,000 

1,000 

1,000 

 

травень 

13 

14 

15 

44,1 

42,5 

42,6 

10,3 

12,9 

12,9 

38,4 

44,7 

44,7 

37,9 

37,8 

37,4 

13,8 

16,1 

16,1 

2,7 

23,4 

24,7 

0 

13,7 

15,0 

0,993 

0,930 

0,885 

 

червень 

16 

17 

18 

42,6 

42,8 

42,8 

12,9 

15,4 

15,4 

44,7 

44,7 

44,7 

37,4 

37,8 

37,8 

16,1 

16,1 

16,1 

24,6 

22,5 

22,4 

14,9 

12,8 

12,7 

0,853 

0,828 

0,808 

 

липень 

19 

20 

21 

42,9 

42,7 

42,8 

18,0 

20,6 

15,4 

44,7 

51,1 

44,7 

38,1 

43,6 

37,8 

16,1 

18,4 

16,1 

20,3 

22,8 

22,4 

10,6 

11,8 

12,8 

0,792 

0,776 

0,764 

 

серпень 

22 

23 

24 

42,8 

42,6 

42,5 

15,4 

12,9 

10,3 

44,7 

44,7 

44,7 

37,8 

37,5 

37,1 

16,1 

16,1 

16,1 

22,4 

24,5 

26,7 

12,7 

14,8 

17,0 

0,753 

0,742 

0,732 

 

вересень 

25 

26 

27 

42,1 

42,9 

46,9 

10,3 

10,3 

10,3 

38,4 

25,6 

12,8 

32,0 

21,6 

11,1 

13,8 

9,2 

4,6 

21,3 

12,2 

4,8 

13,0 

6,7 

0 

0,724 

0,720 

0,718 

За вегетацію: 46,9 231,6 638,9 548,3 230,0 298,0 168,5 0,718 

Примітка.* В таблиці використані такі позначення: 
- запас продуктивної вологи РШГ; 

- опади; 
- потенційне сумарне випаровування; 
- ефективне сумарне випаровування; 
- потенційна величина живлення; 

- ефективна величина вологообміну у вигляді інфільтрації ( ) або живлення ( ); 
- поливна норма; 
- показник рівня розвитку культури (врожайності). 

 

Тут не розглядається розв’язок оптимізаційної задачі з обґрунтування раціональних способу, 
схеми та режиму водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах. Це самостійна 
складна науково-технічна задача, яка може бути розв’язана за розробленими принципами і підходами. 
Але вона ще знаходиться в стадії розробки і поки що не доведена до рівня виробничої реалізації. 

Тому визначений проектний режим водорегулювання й, відповідно, розроблений СПВ ОЗС 
розглядаються на рівні необхідності та технічної можливості реалізації зволожувального шлюзування 
в умовах досліджуваного об’єкта. І не розглядається рівень еколого-економічної доцільності його 
реалізації. 

За визначеними режимно-технологічними характеристиками проектного режиму зволоження 
осушуваних земель на рівні меліорованого поля визначаються його відповідні технічні характеристики 
за розглянутих природно-агро-меліоративних умов на рівні технічних елементів (канали, шлюзи тощо) і 
системи в цілому. 

В даному випадку, використовуючи значення поливних норм нетто ,  проектного 
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випадку дорівнює  т/га;
- загальний (на кінець вегетації ) показник рівня розвитку культури щодо розглянутих 

природно-меліоративних умов, який за даними табл. 7.3 дорівнює .

Таблиця 7.3

Фрагмент прогнозу режимно-технологічних характеристик зволожувального шлюзування на 
рівні меліорованого поля в структурі розробки СПВ Ірпінської ОЗС

Місяць Декада, 
Режимно-технологічні параметри (нетто), мм

Показник рівня 
врожайності, 

квітень
0      

-

0 

травень
1 3 4 9 8  0 

червень
6 9 7 4 1 6 14,9 

липень
9 0 7 1 1 3 10,6 

серпень
8 4 7 8 1 4 12,7 

вересень
3 4 0 8 3 13,0 

За вегетацію: 9 231,6 638,9 548,3 230,0 298,0 168,5 

Примітка.* В таблиці використані такі позначення:
- запас продуктивної вологи РШГ;

- опади;
- потенційне сумарне випаровування;
- ефективне сумарне випаровування;
- потенційна величина живлення;

- ефективна величина вологообміну у вигляді інфільтрації ( ) або живлення ( );
- поливна норма;
- показник рівня розвитку культури (врожайності).

Тут не розглядається розв’язок оптимізаційної задачі з обґрунтування раціональних способу, 
схеми та режиму водорегулювання осушуваних земель на еколого-економічних засадах. Це самостійна 
складна науково-технічна задача, яка може бути розв’язана за розробленими принципами і підходами. 
Але вона ще знаходиться в стадії розробки і поки що не доведена до рівня виробничої реалізації.

Тому визначений проектний режим водорегулювання й, відповідно, розроблений СПВ ОЗС 
розглядаються на рівні необхідності та технічної можливості реалізації зволожувального шлюзування 
в умовах досліджуваного об’єкта. І не розглядається рівень еколого-економічної доцільності його 
реалізації.

За визначеними режимно-технологічними характеристиками проектного режиму зволоження 
осушуваних земель на рівні меліорованого поля визначаються його відповідні технічні характеристики 
за розглянутих природно-агро-меліоративних умов на рівні технічних елементів (канали, шлюзи тощо) і 
системи в цілому.

В даному випадку, використовуючи значення поливних норм нетто ,  проектного 
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режиму зволоження (табл. 7.4), а також розрахункові величини к.к.д. , часу  і площі 

обслуговування  за загальновживаними розрахунковими формулами були визначені необхідні 
значення брутто режимно-технологічних та технічних характеристик реалізації зволоження (поливних 
норм) , ; модулів , ; витрат , ; об’ємів води , ) 
на рівні регулюючої гідротехнічної споруди РШ-7 в структурі розробки СПВ Ірпінської ОЗС 
(табл. 7.4., рис. 7.5.). 

 

Таблиця 7.4 

Фрагмент прогнозу технологічних характеристик зволоження на рівні меліорованого поля та 
регулюючої гідротехнічної споруди в структурі розробки СПВ Ірпінської ОЗС (РШ-7) 

 

Місяць 

 

Декада,  

Технологічні параметри зволоження (брутто) 
    

 

квітень 

10 

11 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

травень 

13 

14 

15 

0 

196,0 

214,0 

0 

0,23 

0,25 

0 

0,138 

0,151 

0 

119,0 

131,0 

 

червень 

16 

17 

18 

213,0 

183,0 

181,0 

0,25 

0,21 

0,21 

0,150 

0,129 

0,128 

130,0 

112,0 

111,0 

 

липень 

19 

20 

21 

151,0 

168,0 

183,0 

0,18 

0,19 

0,21 

0,107 

0,119 

0,129 

92,0 

103,0 

111,0 

 

серпень 

22 

23 

24 

181,0 

211,0 

243,0 

0,21 

0,24 

0,28 

0,128 

0,149 

0,172 

111,0 

129,0 

148,0 

 

вересень 

25 

26 

27 

186,0 

95,0 

0 

0,22 

0,11 

0 

0,131 

0,067 

0 

115,0 

58,0 

0 

За вегетацію: 2407,0 0,28 0,172 1468,0 

 
Примітка.* В таблиці використані такі позначення: 

- поливна норма, м3/га; 
- модуль подавання води на зволоження, л/сга; 

- витрати води, м3/с; 

- об’єми зволожувальної води, тис. м3. 
 

Адекватність будь-якого прогнозу звичайно перевіряється даними натурних досліджень на 
відповідному об’єкті, отриманих за репрезентативних умов. Тому в табл. 7.5. наведений фрагмент 
підсумкових результатів з реалізації ІДС ОПВ ОЗС на балансовій ділянці в зоні обслуговування РШ-7 в 
структурі Ірпінської ОЗС за період вегетації 1991 року ( ). Усі необхідні дані фактичної реалізації 
тут водорегулювання осушуваних земель в умовах реального року практично тотожні розрахунковим. 

Наведені в табл. 7.5 технологічні та технічні характеристики зволожувального шлюзування за 
розглянутих природно-агро-меліоративних умов реального об’єкта переконливо свідчать, по-перше, 
про достатній рівень ефективності функціонування ІДС ОПВ ОЗС взагалі, передусім стосовно 
підтримання необхідного водно-повітряного режиму осушуваних земель у виробничих умовах 
протягом періоду вегетації. 

По-друге, вони дозволяють оцінити загальний рівень справдовуваності довготермінового 
прогнозу ефективності водорегулювання в структурі розробки СПВ ОЗС за відповідними моделями. 
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Таблиця 7.5 

Порівняльна характеристика фактичних параметрів підґрунтового зволоження за період 
вегетації 1991 року на балансовій ділянці Ірпінської ОЗС 

 

Місяц
ь 

 

Декада
,  

Режимні Технологічні та технічні 

, м ,  % ПВ , м3/га 
, 

тис.м3
 

, 

м3/га 
 

квітен
ь 

10 

11 

12 

0,60/0,78 

0,60/0,82 

0,65/0,84 

(62...80)/90 

(62...80)/84 

(62...80)/72 

0 

0 

0,079 

0 

0 

68,4 

0 

0 

112,0 

 

травен
ь 

13 

14 

15 

0,70/0,78 

0,70/0,74 

0,75/0,72 

(62...80)/65 

(67...75)/63 

(67...75)/72 

0,124 

0,142 

0,193 

107,0 

126,0 

166,4 

175,0 

201,0 

273,0 

 

червен
ь 

16 

17 

18 

0,75/0,72 

0,70/0,74 

0,70/0,71 

(67...75)/72 

(67...75)/65 

(68...77)/64 

0,183 

0,146 

0,158 

158,2 

126,6 

136,4 

259,0 

208,0 

224,0 

 

липен
ь 

19 

20 

21 

0,70/0,72 

0,70/0,71 

0,75/0,76 

(68...77)/73 

(68...77)/72 

(68...77)/68 

0,193 

0,172 

0,144 

166,8 

148,4 

124,2 

273,0 

243,0 

203,0 

 

серпен
ь 

22 

23 

24 

0,70/0,73 

0,75/0,78 

0,85/0,87 

(72...85)/74 

(68...77)/69 

(65...80)/68 

0,125 

0,079 

0,035 

108,3 

68,0 

30,2 

178,0 

112,0 

50,0 

 

вересе
нь 

25 

26 

27 

0,85/0,82 

0,85/0,83 

0,85/0,84 

(65...80)/69 

(65...80)/70 

(65...80)/72 

0,058 

0,033 

0 

50,2 

28,8 

0 

82,0 

47,0 

0 

За вегетацію: 0,73/0,77 (66...78)/72 0,193 
1610,

5 

2640,

0 

Примітка: * 1. В таблиці використані такі додаткові позначення: 
- глибина РГВ; - вологість активного шару ґрунту;  

2. Для режимних характеристик у чисельнику подані рекомендовані значення параметрів, у знаменнику – 

фактичні. 
 

При цьому, що стосується порівняння вегетаційних значень за такими характеристиками 
водорегулювання як сумарні зволожувальні норми , середні витрати  та сумарні об’єми  

подавання води на зволоження (див. табл. 7.5, 7.6), то відносна похибка  за прогнозованими (індекс 
) та фактичними (індекс ) значеннями між ними відповідно склала: 

; ; . 

Вона в цілому не перевищує 10% межі, що можна вважати цілком задовільним. 
Щодо оцінки збіжності відповідних поточних значень зміни за  цих та інших характеристик 

протягом періоду вегетації за прийнятими статистичними критеріями, то, наприклад, стосовно водного 
режиму ґрунту за вологозапасами  та вологістю  (табл. 7.4, 7.6) – коефіцієнт кореляції 

; середньоквадратична відносна похибка імітації ; коефіцієнт 

незбіжності Тейла . Тоді як для поливних норм  показники такої оцінки 

склали: , , . Отже рівень збіжності між 
прогнозованими і фактичними його значеннями можна вважати цілком задовільним. 

Водночас, для поливних норм, за нормального рівня збіжності між їх вегетаційними значеннями, 
цей рівень можна вважати також припустимим, оскільки розбіжність між ними пояснюється, перш за 
все, неспівпадінням в часі реалізації проектного і фактичного режимів зволоження (див. табл. 7.4, 7.5) 
через невідповідність прогнозованого (щодо типової схеми погодних умов розрахункового періоду 
вегетації) і фактичного (в умовах реального року) розподілу визначальних метеорологічних чинників 
(опадів, температури, випаровування тощо). 

І, зрештою, величина середньої фактичної врожайності вирощуваних багаторічних трав на зелену 
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Таблиця 7.5

Порівняльна характеристика фактичних параметрів підґрунтового зволоження за період 
вегетації  року на балансовій ділянці Ірпінської ОЗС

 

Місяц
ь

 

Декада
Режимні Технологічні та технічні 

м ,  % ПВ , м /га
тис.м м /га

 

квітен
ь

10 60/ 78 

60/

65/

( ... )/90 

( ... )/

( ... )/

 0 0 

 

травен
ь

13 70/ 78 

70/

75/

( ... )/65 

( ... )/

( ... )/

124 107,0 175,0 

 

червен
ь

16 75/ 72 

70/

70/

( ... )/72 

( ... )/

( ... )/

183 158,2 259,0 

 

липен
ь

19 70/ 72 

70/

75/

( ... )/73 

(68...77)/
( ... )/

193 166,8 273,0 

 

серпен
ь

22 70/ 73 

75/

85/

( ... )/74 

( ... )/

( ... )/

125 108,3 178,0 

 

вересе
нь

25 85/ 82 

85/

85/

( ... )/69 

( ... )/

( ... )/

058 50,2 82,0 

За вегетацію: 73/ ( ... )/
1610, 2640,

Примітка: * . В таблиці використані такі додаткові позначення:
- глибина РГВ; - вологість активного шару ґрунту; 

. Для режимних характеристик у чисельнику подані рекомендовані значення параметрів, у знаменнику 
фактичні.

При цьому, що стосується порівняння вегетаційних значень за такими характеристиками 
водорегулювання як сумарні зволожувальні норми , середні витрати та сумарні об’єми 
подавання води на зволоження (див. табл. 7.5, 7.6), то відносна похибка за прогнозованими (індекс 
) та фактичними (індекс ) значеннями між ними відповідно склала:

; ; .

Вона в цілому не перевищує 10% межі, що можна вважати цілком задовільним.
Щодо оцінки збіжності відповідних поточних значень зміни за цих та інших характеристик 

протягом періоду вегетації за прийнятими статистичними критеріями, то, наприклад, стосовно водного 
режиму ґрунту за вологозапасами та вологістю (табл. 7.4, 7.6) коефіцієнт кореляції 

; середньоквадратична відносна похибка імітації ; коефіцієнт 

незбіжності Тейла . Тоді як для поливних норм показники такої оцінки 

склали: . Отже рівень збіжності між 
прогнозованими і фактичними його значеннями можна вважати цілком задовільним.

Водночас, для поливних норм, за нормального рівня збіжності між їх вегетаційними значеннями, 
цей рівень можна вважати також припустимим, оскільки розбіжність між ними пояснюється, перш за 
все, неспівпадінням в часі реалізації проектного і фактичного режимів зволоження (див. табл. 7.4, 7.5) 
через невідповідність прогнозованого (щодо типової схеми погодних умов розрахункового періоду 
вегетації) і фактичного (в умовах реального року) розподілу визначальних метеорологічних чинників 
(опадів, температури, випаровування тощо).

І, зрештою, величина середньої фактичної врожайності вирощуваних багаторічних трав на зелену 

 H wh Q
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масу склала в досліджуваних умовах  т/га проти прогнозованої  т/га, з відносною 

похибкою між ними .  
Це також можна вважати цілком задовільним щодо сумісної оцінки ефективності 

довготермінового та оперативного прогнозу в розробці та реалізації стратегії і тактики планового 
водорегулювання осушуваних земель. 

Узагальнена порівняльна характеристика ефективності застосування СКАПВОС в цілому на 
прикладі Ірпінської ОЗС протягом 1989-1991 рр. наведена в табл. 7.6. 

 

Таблиця 7.6 

Техніко-економічні показники ефективності СКАПВОС на прикладі Ірпінської ОЗС 

 

Показник 

До впровадження плано-

вого водорегулювання 

При реалізації планового 
водорегулювання 

1987 р. 1988 р. 1989 р. 1990 р. 1991 р. 
Схеми погодних умов по роках досліджень,       

Вологозабезпеченість періодів вегетації, % 53,0 18,0 20,0 51,0 62,0 

Подано води в голову системи , млн. м3 18,6 16,0 2,1 10,3 2,1 

Скинуто води з системи , млн. м3 34,2 39,2 30,1 18,7 9,9 

Витрата електроенергії на перекачування скинутої 
води , млн. квт-годин 

0,70 0,81 0,63 0,39 0,23 

Показник надійності управління водним режимом 
за період вегетації , % 

57,0 63,0 80,0 86,0 87,0 

Те саме щодо критичного періоду розвитку 
вирощуваних культур , % 

49,0 60,0 73,0 77,0 82,0 

Вартість одержаної продукції (у порівняльних  
цінах 1983р.) , крб/га 

303,2 314,6 354,8 363,4 380,0 

Питома витрата поданої води на одиницю вартості 
одержаної продукції , м3/крб 

9,08 7,53 0,88 4,19 0,82 

Питома витрата електроенергії на одиницю вартості 
продукції , квт-годин/крб 

0,34 0,38 0,26 0,16 0,09 

 

Наведені результати виробничої перевірки показали, що розробка СПВ ОЗС, як елементу 
СКАПВОС, за розглянутими принципами, методами і моделями має такі переваги: 
– за допомогою прогнозних режимних розрахунків створюється реальна можливість отримати 

детальну характеристику й оцінити ефективність водорегулювання осушуваних земель в умовах 

функціонування реального об'єкта, що розглядається, за сукупністю множинних визначальних 
факторів: природно-кліматичних, агротехнічних, ґрунтово-меліоративних, технічних, часових тощо; 
 обґрунтовуються необхідність і доцільність зволоження осушуваних земель в посушливі періоди, 

вибираються раціональні способи водорегулювання по полях і схеми – по ділянках і системі в цілому, з 
урахуванням її конструктивних особливостей, водозабезпеченості і технічного стану, для всіх 
розрахункових щодо вологозабезпеченості періодів вегетації; 
 для вибраних схем роботи системи ЕОМ видає всі основні складові СПВ ОЗС: норми, модулі, 

витрати, об'єми і терміни подавання води на кожне зволожувальне поле, пропускання її по окремих 
елементах (канали, трубопроводи, шлюзи, насосні станції й ін.) і системі в цілому в розрізі 
розрахункових щодо вологозабезпеченості періодів вегетації; 
 добре збалансований та науково обґрунтований СПВ ОЗС є надійною основою для розробки 

загального технічного плану експлуатаційних заходів щодо забезпечення функціонування системи й 
вироблення оптимальної стратегії з її управління за наявного (оптимального) ресурсного забезпечення. 

Комплексне використання довготермінових прогнозно-оптимізаційних режимних розрахунків за 
багаторічними ретроспективними даними, покладених в основу розробки СПВ ОЗС, і аналогічних 
розрахунків за даними короткотермінових прогнозів в оперативному режимі управління системою в 

4,24r

spY 0,27c

spY

  %63,9, cr YY

p 3p 2p 2p 3p 4p

пW

cW



tN

kN

V

VW п

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

умовах поточного року, що лежать в основі функціонування ІДС ОПВ ОЗС, порівняно з існуючими 
традиційними методами управління системами двосторонньої дії в зоні осушувальних меліорацій, дає 
змогу додатково до розглянутих переваг стратегічного планування водорегулювання: 
 підвищити оперативність і якість водорегулювання й, тим самим, віддачу меліорованих земель на 
15...25%; 

 налагодити водооблік і скласти водогосподарський баланс системи практично за будь-який 
розрахунковий проміжок часу; 
 більш раціонально використовувати земельні ресурси, заощадити 20...60% води при зволоженні 

осушуваних земель і 15...30% електроенергії залежно від умов тепло- й вологозабезпеченості періоду 
вегетації; 
 звести до мінімуму вплив системи на прилеглі території й поліпшити гідрологічний режим 

водотоків в межах системи при своєчасному призначенні і технічно досконалому виконанні 
зволожувальних заходів. 

Таким чином, результати виробничої апробації розглянутих науково-технічних розробок з 
планового водорегулювання осушуваних земель на довготерміновій і короткотерміновій основі з 
дотриманням економічних і екологічних принципів свідчать про досить високу їх загальну 
ефективність й доцільність впровадження при експлуатації ОЗС. Вони можуть бути використані також 
за основу при створенні систем моніторингу й управління природно-техногенними комплексами в зоні 
осушувальних меліорацій на базі існуючих меліоративних систем і управлінь з їх експлуатації з метою 
організації ефективного природокористування на еколого-економічних засадах за перспективним 
ландшафтним принципом. 

7.2.4. Системне водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах у сучасних 
умовах. У зв’язку з сучасними та перспективними змінами погодно-кліматичних умов на глобальному 
та регіональному рівнях, в тому числі в зоні Полісся України, насамперед в напрямку посилення її 
посушливості у теплу пору року, виникає необхідність  переведення осушуваних як мінеральних і, 
особливо, торфових ґрунтів на регулярне зволоження в період вегетації вирощуваних 
сільськогосподарських культур. Цим обґрунтовується необхідність  посилення уваги до джерел 
зволоження та їх зволожувальної здатності при забезпеченні відповідних технологій подвійного 
регулювання водного режиму осушуваних земель, а також удосконалення методів управління ОЗС на 
основі сучасних високоінформативних комп’ютерних технологій та взаємозв’язку всіх рівнів прийняття 
управлінських рішень в часі. 

При традиційному підході [65] рівні прийняття рішень в часі є відносно самостійними, 
включають в себе: 1) проект; 2) планове управління об'єктом; 3) оперативне управління об'єктом – і 
забезпечуються відповідним видом прогнозу факторів, що впливають. Тому для кожного рівня 
необхідно розробляти істотно різні моделі оптимізації технічних і технологічних рішень і прогнозної 
оцінки ефективності водорегулювання по сформульованим цілям, обраними критеріями оптимізації, а 
також структури розрахунків по їх реалізації. 

У розвиток автоматизації планового водорегулювання на осушуваних землях, згідно [67], при 
системному управлінні водорегулюванням на ОЗС (СУВ ОЗС) рівні прийняття рішень слід розглядати у 
взаємозв'язку: 1) оперативне управління; 2) планове управління; 3) проект. Всі три рівні взаємопов'язані 
між собою і спираються на єдиний модельний комплекс об'єкт → зовнішнє середовище → їх взаємодію 
і спільну базу відповідного інформаційного, перш за все метеорологічного забезпечення (рис. 7.6). 

Перший рівень включає в себе довгострокові перспективні розробки на стадії схеми та стадії 
проекту. На стадії проектів нового будівництва і реконструкції існуючих систем необхідно обґрунтувати 
й визначити оптимальне рішення з типу, конструкції та параметрів ГМС, що зумовлені прийнятим 
способом (схемою) водорегулювання на системі за наявних природно-господарських умов [49]. 

Другий рівень прийняття рішень в часі: тут відбувається розробка системних планів з УВ ОЗС, 
обґрунтовуються планові технології з водорегулювання на системі у наступному сезоні. 

Цей рівень стратегічно важливий, оскільки дозволяє в широкому діапазоні можливих сценаріїв 
розвитку подій визначити місця виникнення ризиків затоплення, потреба в додатковому будівництві або 
реконструкції споруд, визначає можливість комплексу споруд або окремих одиничних споруд системи 
витримати динамічні навантаження руйнівної сили потоків води. 

Вирішення цього питання можливе тільки завдяки виконанню детальних прогнозних режимних 
розрахунків на довгостроковій основі для різних альтернативних варіантів схем водорегулювання на 
ОЗС і вибору оптимальної з них у мінливих кліматичних умовах по всіх розрахункових роках. 
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умовах поточного року, що лежать в основі функціонування ІДС ОПВ ОЗС, порівняно з існуючими 
традиційними методами управління системами двосторонньої дії в зоні осушувальних меліорацій, дає 
змогу додатково до розглянутих переваг стратегічного планування водорегулювання:
 підвищити оперативність і якість водорегулювання й, тим самим, віддачу меліорованих земель на 

5%;

 налагодити водооблік і скласти водогосподарський баланс системи практично за будь-який 
розрахунковий проміжок часу;
 більш раціонально використовувати земельні ресурси, заощадити 20...60% води при зволоженні 

осушуваних земель і 15...30% електроенергії залежно від умов тепло- й вологозабезпеченості періоду 
вегетації;
 звести до мінімуму вплив системи на прилеглі території й поліпшити гідрологічний режим 

водотоків в межах системи при своєчасному призначенні і технічно досконалому виконанні 
зволожувальних заходів.

Таким чином, результати виробничої апробації розглянутих науково-технічних розробок з 
планового водорегулювання осушуваних земель на довготерміновій і короткотерміновій основі з 
дотриманням економічних і екологічних принципів свідчать про досить високу їх загальну 
ефективність й доцільність впровадження при експлуатації ОЗС. Вони можуть бути використані також 
за основу при створенні систем моніторингу й управління природно-техногенними комплексами в зоні 
осушувальних меліорацій на базі існуючих меліоративних систем і управлінь з їх експлуатації з метою 
організації ефективного природокористування на еколого-економічних засадах за перспективним 
ландшафтним принципом.

7.2.4. Системне водорегулювання на осушувально-зволожувальних системах у сучасних 
умовах. У зв’язку з сучасними та перспективними змінами погодно-кліматичних умов на глобальному 
та регіональному рівнях, в тому числі в зоні Полісся України, насамперед в напрямку посилення її 
посушливості у теплу пору року, виникає необхідність  переведення осушуваних як мінеральних і, 
особливо, торфових ґрунтів на регулярне зволоження в період вегетації вирощуваних 
сільськогосподарських культур. Цим обґрунтовується необхідність  посилення уваги до джерел 
зволоження та їх зволожувальної здатності при забезпеченні відповідних технологій подвійного 
регулювання водного режиму осушуваних земель, а також удосконалення методів управління ОЗС на 
основі сучасних високоінформативних комп’ютерних технологій та взаємозв’язку всіх рівнів прийняття 
управлінських рішень в часі.

При традиційному підході [65] рівні прийняття рішень в часі є відносно самостійними, 
включають в себе: 1) проект; 2) планове управління об'єктом; 3) оперативне управління об'єктом  і 
забезпечуються відповідним видом прогнозу факторів, що впливають. Тому для кожного рівня 
необхідно розробляти істотно різні моделі оптимізації технічних і технологічних рішень і прогнозної 
оцінки ефективності водорегулювання по сформульованим цілям, обраними критеріями оптимізації, а 
також структури розрахунків по їх реалізації.

У розвиток автоматизації планового водорегулювання на осушуваних землях, згідно [67], при 
системному управлінні водорегулюванням на ОЗС (СУВ ОЗС) рівні прийняття рішень слід розглядати у 
взаємозв'язку: 1) оперативне управління; 2) планове управління; 3) проект. Всі три рівні взаємопов'язані 
між собою і спираються на єдиний модельний комплекс об'єкт → зовнішнє середовище → їх взаємодію 
і спільну базу відповідного інформаційного, перш за все метеорологічного забезпечення (рис. 7.6).

Перший рівень включає в себе довгострокові перспективні розробки на стадії схеми та стадії 
проекту. На стадії проектів нового будівництва і реконструкції існуючих систем необхідно обґрунтувати 
й визначити оптимальне рішення з типу, конструкції та параметрів ГМС, що зумовлені прийнятим 
способом (схемою) водорегулювання на системі за наявних природно-господарських умов [ ].

Другий рівень прийняття рішень в часі: тут відбувається розробка системних планів з УВ ОЗС, 
обґрунтовуються планові технології з водорегулювання на системі у наступному сезоні.

Цей рівень стратегічно важливий, оскільки дозволяє в широкому діапазоні можливих сценаріїв 
розвитку подій визначити місця виникнення ризиків затоплення, потреба в додатковому будівництві або 
реконструкції споруд, визначає можливість комплексу споруд або окремих одиничних споруд системи 
витримати динамічні навантаження руйнівної сили потоків води.

Вирішення цього питання можливе тільки завдяки виконанню детальних прогнозних режимних 
розрахунків на довгостроковій основі для різних альтернативних варіантів схем водорегулювання на 
ОЗС і вибору оптимальної з них у мінливих кліматичних умовах по всіх розрахункових роках.
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Рис.  7.6. Структура системного управління ОЗС 
 

Третій рівень прийняття рішень в часі – це оперативне управління водорегулюванням на ОЗС у 
таких можливих режимах: а) реального часу і б) короткотермінових прогнозів метеофакторів: 
надстрокового (до 3 годин), короткотермінового (до 3 днів) і середньострокового (до 10 днів) в умовах 
поточного року. 

Виходячи з наявних видів прогнозу щодо рівнів прийняття рішень в часі (1 – проект; 2 – планове 
управління; 3 – оперативне управління), для виконання режимних прогнозно-оптимізаційних 
розрахунків на довгостроковій або короткотерміновій основі необхідно виходити з розробки 
відповідного прогнозу кліматичних або погодних умов. 

Модель прогнозної оцінки метеорологічних режимів є першою ланкою в ланцюзі реалізації будь-

яких режимних прогнозно-імітаційних розрахунків на довгостроковій або короткотерміновій основі, від 
точності якого безпосередньо залежать результати всіх наступних обчислень, аж до остаточного 
прийняття управлінських, проектних або експертних рішень. 

При цьому вид і рівень складності таких моделей, їх методичне та інформаційне забезпечення 
повинні задовольняти головній вимозі – бути досить ефективними і відносно простими і придатними 
для їх практичного застосування в прогнозних режимних розрахунках. 

При системному управлінні водорегулюванням на ОЗС інформаційне забезпечення бази даних 
може формуватися, поповняться, розширяться і розвиватися за рахунок включення в неї як даних 
багаторічних ретроспективних спостережень за основними метеофакторами, так і їх формування в 
поточні роки функціонування системи управління в межах системи, утворюючи саморозвиваючу 
систему бази даних метеорологічного забезпечення СУВ ОЗС (рис. 7.7). 

Точність отриманих розрахунків залежить від рівня прийняття рішень в часі, виду прогнозу 
метеорологічних факторів і кроку реалізації моделі (година, доба, пентада, декада, місяць, холодний або 
теплий період року, рік, проектний термін функціонування об'єкта). 

Для цього можуть бути ефективно використані вже існуючі і апробуванні на практиці методи і 
моделі розробки необхідного метеорологічного забезпечення довгострокових і короткотермінових 
прогнозів, розроблені нами для управління водогосподарсько-меліоративними об'єктами і комплексами 
та регламентовані відповідними галузевими нормативами в системі Держводагенства України [36, 49, 
77, 78, 79 та ін.]. 
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Рис. 7.7. Схема реалізації саморозвиваючої системи формування бази даних метеорологічного 
забезпечення при управлінні ОЗС 

 

Таким чином, системне управління водорегулюванням на ОЗС дасть змогу підвищити загальну 
ефективність осушуваних земель й управління ОЗС як складними природно-технічними комплексами у 
змінних погодно-кліматичних умовах в зоні осушувальних меліорацій, насамперед зони Полісся, на 
базі існуючих меліоративних систем і управлінь з їх експлуатації. Дозволить організувати ефективне 
природокористування на еколого-економічних засадах з урахуванням сучасних умов формування 
клімату, так і можливих його змін у найближчому і віддаленому майбутньому. 

7.3. Принципи, технології та засоби автоматизації водорегулювання  

Склад і конструкція гідромеліоративних систем залежать від методу і способу зволоження [17, 65, 
90], тоді як автоматизація технологічних процесів на системі залежить від прийнятої схеми 
автоматичного регулювання на мережі [6, 17], яка забезпечує відвід і подачу води згідно із прийнятим 
методом зволоження меліорованих земель. У першому та другому випадках експлуатаційний персонал 
повинен виконувати роботи по попередньому налаштуванню системи, початковому її запуску і 
технічному обслуговуванню засобів автоматики у процесі експлуатації. 

Автоматичне регулювання на осушувальних системах повинно створити оптимальний режим 
роботи мережі каналів для відведення надлишкової води з осушуваної території, а на ОЗС повинно 
забезпечити ще і подачу води у зволожувальну мережу каналів. Відповідно, необхідно забезпечувати 
автоматизацію як відведення надлишкових вод, так і подачу води на зволоження при дефіцитах 
вологості ґрунту. Безумовно, ці технологічні особливості повинні враховуватися у схемі автоматичного 
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Рис. 7.7. Схема реалізації саморозвиваючої системи формування бази даних метеорологічного 
забезпечення при управлінні ОЗС

Таким чином, системне управління водорегулюванням на ОЗС дасть змогу підвищити загальну 
ефективність осушуваних земель й управління ОЗС як складними природно-технічними комплексами у 
змінних погодно-кліматичних умовах в зоні осушувальних меліорацій, насамперед зони Полісся, на 
базі існуючих меліоративних систем і управлінь з їх експлуатації. Дозволить організувати ефективне 
природокористування на еколого-економічних засадах з урахуванням сучасних умов формування 
клімату, так і можливих його змін у найближчому і віддаленому майбутньому.

7.3. Принципи, технології та засоби автоматизації водорегулювання 

Склад і конструкція гідромеліоративних систем залежать від методу і способу зволоження [17, 65, 
0], тоді як автоматизація технологічних процесів на системі залежить від прийнятої схеми 

автоматичного регулювання на мережі [6  17], яка забезпечує відвід і подачу води згідно із прийнятим 
методом зволоження меліорованих земель. У першому та другому випадках експлуатаційний персонал 
повинен виконувати роботи по попередньому налаштуванню системи, початковому її запуску і 
технічному обслуговуванню засобів автоматики у процесі експлуатації.

Автоматичне регулювання на осушувальних системах повинно створити оптимальний режим 
роботи мережі каналів для відведення надлишкової води з осушуваної території, а на ОЗС повинно 
забезпечити ще і подачу води у зволожувальну мережу каналів. Відповідно, необхідно забезпечувати 
автоматизацію як відведення надлишкових вод, так і подачу води на зволоження при дефіцитах 
вологості ґрунту. Безумовно, ці технологічні особливості повинні враховуватися у схемі автоматичного 
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водорегулювання на системі. Оскільки роботу ОЗС у режимі зволоження можна прирівняти до роботи 
зрошувальної системи, тому при їх автоматизації можна використовувати досвід автоматизації 
зрошувальних систем [68]. 

Водночас складність оцінки водного режиму осушуваних земель пов'язана з динамічним 
невизначеним характером зміни протягом періоду вегетації вологості ґрунту й рівня ґрунтових вод 
(РГВ), що зумовлені стохастичним характером визначальних кліматичних факторів впливу (опадів і 
випаровування) на умови їх формування. 

Це доводить, що середні значення вологості (або вологозапасів) ґрунту і РГВ в межах періоду 
вегетації, за якими традиційно оцінюється водний режим меліорованих земель, не завжди адекватно 
відображають динаміку їх зміни, тобто режимний характер їхньої природи. 

Вирішуючи ці питання, А. М. Янголь [90] один із перших показав, що для року з опадами і 
випаровуванням різної забезпеченості “норму осушення” можна визначити за залежністю між РГВ, 
вологістю ґрунту, опадами і випаровуванням, тобто у кількісному вираженні підтвердив існуючий в 
природі взаємозв'язок між ними. 

Отже, основними показниками водного режиму осушуваних земель, що характеризують вологість 
ґрунту і його вологозапас, є “норма осушення”, амплітуда коливання РГВ, опади. Для створення 
сприятливого водно-повітряного режиму ґрунту здійснюється оперативний водорозподіл та 
водорегулювання на системі. З цією метою канали і закрита мережа ОЗС обладнуються регулюючими 
спорудами. На каналах встановлюються шлюзи-регулятори, що забезпечують розрахункові напори. 

Таким чином, водорегулювання на осушувальних системах традиційно здійснюється за 
керуванням РГВ на меліорованих полях, що створює найкращі умови для широкого застосування для 
цього принципів та засобів гідроавтоматики [2, 4, 8, 13, 17, 19, 39, 41, 42, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69]. 

7.3.1. Схеми автоматизації водорегулювання. На осушуваних землях, для створення 
сприятливого водного режиму, в каналах і колекторах ОЗС застосовуються такі схеми автоматизації 
регулювання із засобами гідроавтоматики  [4, 14, 17]: 

- за верхнім б’єфом регулюючої споруди з обмеженням нижнього; 
- за верхнім б’єфом регулюючої споруди; 
- підтримання постійних перепадів; 
- за нижнім б’єфом регулюючої споруди; 
- змішаного типу (комбіновані). 
Регулювання за верхнім б’єфом регулюючої споруди з обмеженням нижнього – схема 

регулювання в каналах відкритої осушувально-зволожувальної мережі, забезпечує акумуляцію 
необхідних об’ємів води для зволоження, відведення її залишків за рахунок стабілізації рівнів води у 
верхніх б’єфах перегороджуючих споруд (рис. 7.8). 

 

 

Рис. 7.8. Схема регулювання за верхнім б’єфом з обмеженням нижнього у відкритих каналах: 
1 – підпірна гідротехнічна споруда з регулятором рівня верхнього б’єфу з обмеженням рівня нижнього б’єфу;  
2 – давач рівня; 3 – гирлова споруда; 4 – вільна поверхня води при витраті Q=0;  5 – вільна поверхня води при 

Q=Qрозр.; 6 – мінімальний рівень 

 

У аварійних випадках, коли рівні води верхнього б’єфу перевищують максимальні (аварійні), 
автоматичний регулятор повністю відкривається, пропускаючи максимальну витрату у нижній б’єф. 

Регулювання по верхньому б’єфу з обмеженням нижнього здійснюється на осушувально-

зволожувальних каналах. На мережі варто використовувати: перегороджуючи (водопідпірні) споруди з 
автоматичними регуляторами змішаного типу, що стабілізують рівні води у верхньому б’єфі, і 
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автоматичним перемиканням на стабілізацію нижнього б’єфу; гирлові споруди осушувачів, працюючих 
у режимі зволоження як водовипуски у зволожувальні канали, обладнані затворами двосторонньої дії 
або регуляторами змішаного типу. В окремих випадках на цих спорудах можна використовувати 
регулятори нижнього б’єфу, які працюють тільки у режимі стабілізації рівня води у зрошувальному 
каналі, що подає воду у закриті дрени.  

Така схема регулювання застосовується також у каналах розподільчої осушувально-

зволожувальної мережі та зволожувальних закритих колекторах довжиною до 1000…1200 м на 
осушуваних масивах з ухилами до і=0,005  (рис.7.9). 

 

 

Рис. 7.9. Схема регулювання за верхнім б’єфом з обмеженням нижнього  
у зволожувальних колекторах: 

1 – поверхня землі; 2 – закритий дренажний колектор; 3 – колодязь з регулятором рівня; 4 – вільна поверхня РГВ 

 

Регулювання за верхнім б’єфом регулюючої споруди застосовують на магістральних каналах (рис. 
7.10) та каналах нижчого підпорядкування осушувально-зволожувальної мережі, а також у дренажних 
колекторах на масивах з ухилами місцевості і=0,002…0,005 на ґрунтах різного гранулометричного 
складу (рис. 7.11) 

 

 
 

Рис. 7.10. Схема регулювання за верхнім б’єфом у відкритих каналах: 
1 – підпірна гідротехнічна споруда з регулятором рівня верхнього б’єфу; 2 – давач рівня; 3 – гирлова споруда; 4 – 

вільна поверхня води при витраті Q=0; 5 – вільна поверхня води при Q=Qрозр. 

 

Рис. 7.11. Схема регулювання по верхньому б’єфу, регулювання РҐВ на проточній мережі з 
використанням гідрорегуляторів водоподачі та дренажного стоку: 

1 – колектор; 2 – дренаж; 4 – регулятор дренажного стоку, осушувальний канал; 6 – зволожувальний канал 
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автоматичним перемиканням на стабілізацію нижнього б’єфу; гирлові споруди осушувачів, працюючих 
у режимі зволоження як водовипуски у зволожувальні канали, обладнані затворами двосторонньої дії 
або регуляторами змішаного типу. В окремих випадках на цих спорудах можна використовувати 
регулятори нижнього б’єфу, які працюють тільки у режимі стабілізації рівня води у зрошувальному 
каналі, що подає воду у закриті дрени. 

Така схема регулювання застосовується також у каналах розподільчої осушувально-

зволожувальної мережі та зволожувальних закритих колекторах довжиною до 200 м на 
осушуваних масивах з ухилами до і=0,005  (рис.7.9).

Рис. 7.9. Схема регулювання за верхнім б’єфом з обмеженням нижнього 
у зволожувальних колекторах:

1  поверхня землі; 2  закритий дренажний колектор; 3  колодязь з регулятором рівня; 4  вільна поверхня РГВ

Регулювання за верхнім б’єфом регулюючої споруди застосовують на магістральних каналах (рис. 
7.10) та каналах нижчого підпорядкування осушувально-зволожувальної мережі, а також у дренажних 
колекторах на масивах з ухилами місцевості і=0,002…0,005 на ґрунтах різного гранулометричного 
складу (рис. 7.11)

Рис. 7.10. Схема регулювання за верхнім б’єфом у відкритих каналах:
1  підпірна гідротехнічна споруда з регулятором рівня верхнього б’єфу; 2  давач рівня; 3  гирлова споруда; 4  

вільна поверхня води при витраті Q=0; 5  вільна поверхня води при Q=Qрозр.

Рис. 7.11. Схема регулювання по верхньому б’єфу, регулювання РҐВ на проточній мережі з 
використанням гідрорегуляторів водоподачі та дренажного стоку:

1  колектор; 2  дренаж; 4  регулятор дренажного стоку, осушувальний канал;   зволожувальний канал
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Регулювання з підтриманням постійних перепадів є сучасною технологією автоматизації 
регулювання, яка застосовується на магістральних каналах, зокрема систем польдерного типу. Вона дає 
змогу знизити фільтраційні навантаження на відкоси каналів, забезпечує рівномірний розподіл води по 
системі, оптимізує режими роботи польдерних насосних станцій і створює реальні умови для керування 
рівнями води в системах шляхом зміни установки регулятора на головній споруді. 

Регулювання за нижнім б’єфом застосовується для автоматизованого водорегулювання із 
застосуванням зволожувальних каналів на масивах з похилом не більше і=0,003 (рис. 7.12).  

 

 

Рис. 7.12. Схема регулювання за нижнім б’єфом у відкритих каналах: 
1 – підпірна гідротехнічна споруда з регулятором рівня нижнього б’єфу; 2 – давач рівня; 3 – гирлова споруда; 

 4 – об’єм регулювання; 5 – вільна поверхня води при витраті Q=0; 6 – вільна поверхня води при Q=Qрозр.;  
7 – аварійний скид води 

 

Таким чином, можливо забезпечення водоподачі (у розрахункових межах) відповідно до заявок 
споживачів, а також ця схема дає змогу використовувати зволожувальні колектори (рис. 7.13). 

 

 

Рис. 7.13. Схема регулювання по нижньому б’єфу, регулювання РҐВ на проточній мережі з 
використанням гідрорегуляторів водоподачі та дренажного стоку: 

1 – колектор; 2 – дренаж; 3 – регулятор водоподачі; 4 – регулятор дренажного стоку, осушувальний канал;  
6 – зволожувальний канал 

 

Змішане (комбіноване) регулювання доцільно застосовувати у каналах зволожувальної мережі. 
Такий підхід може бути використаний для уникнення переповнення їх у період літньо-осінніх повеней 
(рис. 7.14). 

 

 

Рис. 7.14. Схема регулювання змішаного типу (комбінована) у відкритих каналах:  
1 – підпірна гідротехнічна споруда з регулятором рівня нижнього б’єфу; 2 – давач рівня; 3 – гирлова споруда;  

4 – об’єм регулювання; 5 – вільна поверхня води при витраті Q=0; 6 – вільна поверхня води при Q=Qрозр.. 
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У нормальних експлуатаційних умовах канал працює за схемою регулювання нижнього б’єфу, а в 
аварійних, коли виникає загроза переповнення внаслідок випадання інтенсивних опадів, здійснюється 
регулювання за верхнім б’єфом. 

Реалізація схем водорегулювання за гідравлічним принципом в реальних умовах функціонування 
ГМС на осушуваних землях забезпечується відповідними засобами гідравлічної автоматизації. 

8.3.2. Класифікація засобів гідравлічної автоматизації. Оптимальне регулювання водно-

повітряного режиму ґрунту можливе лише при комплексному підході, для цього потрібно 
автоматизувати всю технологічну лінію управління як на полі, так і на водопровідній мережі. Для 
виконання цього завдання потрібно обладнувати регулюючу та провідну мережу системи відповідними 
технічними засобами – регуляторами.  

Розроблені в різні часи автоматизовані меліоративні системи покликані створювати сприятливі 
умови для росту сільськогосподарських культур завдяки ефективному і точному підтримуванні 
регульованих параметрів на заданих значеннях. На автоматизованих меліоративних системах 
застосовують електричні (на гідротехнічних спорудах магістральних і міжгосподарських каналах) і 
гідравлічні регулятори (внутрішньогосподарська мережа), але враховуючи економічні та соціальні 
фактори, які склалися останнім часом, доцільно використовувати гідравлічні засоби для всього циклу 
регулювання [2, 3, 8, 17, 18, 39, 41, 42, 63, 85]. 

Огляд існуючих автоматизованих меліоративних систем свідчить про те, що в сучасних умовах 
слід застосовувати комплексний підхід до питань регулювання водно-повітряного режиму [4, 6, 14, 17, 
87], а також підвищувати ефективність систем за рахунок збільшення точності і швидкодії регулювання 
рівнів води з урахуванням різноманітних збурюючих факторів. Крім того, необхідно використовувати 
прості та надійні засоби гідравлічної автоматизації невеликої вартості зі здатністю водорегулювання по 
всьому технологічному циклу. 

Автоматизація водорозподілу та регулювання РҐВ, а відповідно і підтримання необхідної 
вологості ґрунтів з використанням засобів автоматизації здійснюється за допомогою таких 
технологічних операцій [65]: 

1) своєчасне припинення осушувальної дії системи; 
2) додаткове зволоження осушуваних земель; 
3) припинення додаткового зволоження; 
4) осушення при піднятті РҐВ вище розрахункового внаслідок випадання значних опадів. 
За 50 років створення і функціонування гідромеліоративних систем, в тому числі на осушуваних 

землях в зоні Полісся, було розроблено надзвичайно велику кількість регуляторів для забезпечення 
регулюючих функцій на меліорованих землях.  

Засоби гідравлічної автоматизації і сьогодні представлені різними типами регуляторів [2, 3, 8, 18, 
19, 39, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 64, 62, 85], які використовують енергію перепадів або напорів 
для автоматичної стабілізації рівнів, витрат, перепадів, тисків. До них також можна віднести 
конструкції споруд, які забезпечують автоматизацію регулювання без застосування будь-яких 
автоматичних регуляторів [13, 87, 90]. 

Вони поділяються на: 
  регулятори рівнів в каналах відкритої мережі (верхнього, нижнього б’єфів, змішаного типу, 

гідравлічних перепадів, водозливні пороги і затвори, водозливні сифони); 
  регулятори витрат у відкритій мережі (регулятори витрат, пропорційні подільники); 
  регулятори напорів в закритій мережі (регулятори напорів у трубопроводах, рівнів на 

водовипусках у закриту мережу, рівнів ґрунтових вод); 
  автоматичні засувки на закритій мережі (засувки та клапани для стаціонарних систем, для 

стабілізації напорів і аварійного відключення). 
За [6, 17 та ін.], класифікація існуючих гідравлічних засобів автоматичного регулювання за 

основними їх ознаками, що застосовуються на осушувальних та осушувально-зволожувальних 
системах, представлена на рис. 7.15 

Для внутрігосподарської мережі осушувальних систем та ОЗС гідравлічні регулятори 
поділяються за такими основними ознаками: 

- за конструктивними особливостями; 
- за способом впливу на систему; 
- за способом використання енергії. 

В тому числі за способом використання енергії регулятори поділяються щодо прямої та непрямої 
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У нормальних експлуатаційних умовах канал працює за схемою регулювання нижнього б’єфу, а в 
аварійних, коли виникає загроза переповнення внаслідок випадання інтенсивних опадів, здійснюється 
регулювання за верхнім б’єфом.

Реалізація схем водорегулювання за гідравлічним принципом в реальних умовах функціонування 
ГМС на осушуваних землях забезпечується відповідними засобами гідравлічної автоматизації.

8.3.2. Класифікація засобів гідравлічної автоматизації. Оптимальне регулювання водно-

повітряного режиму ґрунту можливе лише при комплексному підході, для цього потрібно 
автоматизувати всю технологічну лінію управління як на полі, так і на водопровідній мережі. Для 
виконання цього завдання потрібно обладнувати регулюючу та провідну мережу системи відповідними 
технічними засобами  регуляторами. 

Розроблені в різні часи автоматизовані меліоративні системи покликані створювати сприятливі 
умови для росту сільськогосподарських культур завдяки ефективному і точному підтримуванні 
регульованих параметрів на заданих значеннях. На автоматизованих меліоративних системах 
застосовують електричні (на гідротехнічних спорудах магістральних і міжгосподарських каналах) і 
гідравлічні регулятори (внутрішньогосподарська мережа), але враховуючи економічні та соціальні 
фактори, які склалися останнім часом, доцільно використовувати гідравлічні засоби для всього циклу 
регулювання [ , , 8, 17, 18, 39, 41, 42, 63, ].

Огляд існуючих автоматизованих меліоративних систем свідчить про те, що в сучасних умовах 
слід застосовувати комплексний підхід до питань регулювання водно-повітряного режиму [ , 6, 14, 17, 
87], а також підвищувати ефективність систем за рахунок збільшення точності і швидкодії регулювання 
рівнів води з урахуванням різноманітних збурюючих факторів. Крім того, необхідно використовувати 
прості та надійні засоби гідравлічної автоматизації невеликої вартості зі здатністю водорегулювання по 
всьому технологічному циклу.

Автоматизація водорозподілу та регулювання РҐВ, а відповідно і підтримання необхідної 
вологості ґрунтів з використанням засобів автоматизації здійснюється за допомогою таких 
технологічних операцій [65]:

1) своєчасне припинення осушувальної дії системи;
2) додаткове зволоження осушуваних земель;
3) припинення додаткового зволоження;
4) осушення при піднятті РҐВ вище розрахункового внаслідок випадання значних опадів.
За 50 років створення і функціонування гідромеліоративних систем, в тому числі на осушуваних 

землях в зоні Полісся, було розроблено надзвичайно велику кількість регуляторів для забезпечення 
регулюючих функцій на меліорованих землях. 

Засоби гідравлічної автоматизації і сьогодні представлені різними типами регуляторів [ , , 8, 18, 
19, 39, 41, 42, 43, 52 59, 64, 62, ], які використовують енергію перепадів або напорів 
для автоматичної стабілізації рівнів, витрат, перепадів, тисків. До них також можна віднести 
конструкції споруд, які забезпечують автоматизацію регулювання без застосування будь-яких 
автоматичних регуляторів [13, 87, 90].

Вони поділяються на:
  регулятори рівнів в каналах відкритої мережі (верхнього, нижнього б’єфів, змішаного типу, 

гідравлічних перепадів, водозливні пороги і затвори, водозливні сифони);
  регулятори витрат у відкритій мережі (регулятори витрат, пропорційні подільники);
  регулятори напорів в закритій мережі (регулятори напорів у трубопроводах, рівнів на 

водовипусках у закриту мережу, рівнів ґрунтових вод);
  автоматичні засувки на закритій мережі (засувки та клапани для стаціонарних систем, для 

стабілізації напорів і аварійного відключення).
За [6, 17 та ін.], класифікація існуючих гідравлічних засобів автоматичного регулювання за 

основними їх ознаками, що застосовуються на осушувальних та осушувально-зволожувальних 
системах, представлена на рис. 7.15

Для внутрігосподарської мережі осушувальних систем та ОЗС гідравлічні регулятори 
поділяються за такими основними ознаками:

- за конструктивними особливостями;
- за способом впливу на систему;
- за способом використання енергії.

В тому числі за способом використання енергії регулятори поділяються щодо прямої та непрямої 
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дії. 
Відомі на сьогодні пристрої гідравлічної автоматизації дають змогу підтримувати задані значення 

рівня з похибкою 5…6%, більшість з них – регулятори прямої дії, і регулювання відбувається тільки на 
одній встановленій відмітці. При значних перепадах рівнів між верхнім і нижнім б’єфами застосування 
цих пристроїв ускладнюється. Крім того, всі регулятори прямої дії побудовані за принципом 
зрівноваження моментів чи проекції сил від ваги конструкції і гідростатичного або гідродинамічного 
тиску [8, 17, 18, 69]. Вони працюють переважно без підтоплення. 

 

 

Рис. 7.15. Класифікація гідравлічних регуляторів на ОЗС 

 

В останні роки почали використовувати регулятори не прямої дії. На відміну від регуляторів 
прямої дії у них виконавчий орган відділений від регулюючого, тобто для руху затвору 
використовується гідростатичний тиск рідини, а для фіксації регульованого рівня служить датчик, який 
подає команду на відкриття або закриття затвору [2, 3, 8, 17, 39, 41, 42, 43, 69, 85 та ін.]. Незважаючи на 
деяку складність такі регулятори більш надійні в роботі, регулювання рівнів відбувається з незначною 
похибкою та в значно ширшому діапазоні. 

7.4. Автоматизація управління осушувально-зволожувальними системами  

На даний час внаслідок реформування аграрного сектору та водогосподарсько-меліоративної 
галузі країни в ринкових умовах призвело до погіршення технічного стану ОЗС та неефективності 
управління водорегулюванням на них, що вже не забезпечує сучасні вимоги аграрного виробництва. Це 
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зумовлює необхідність  підвищення загальної ефективності їх використання, насамперед за рахунок 
застосування найбільш прогресивних технологій водорегулювання на ОЗС, загальна площа яких в 
Україні більше 1,2 млн. га. 

Виконаний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених (В. Є. Алексєєвський, Г. І. Афанасик, 
О. І. Івицький, В. Ф. Шебеко, А. М. Янголь, Б. С. Маслов, П. І. Коваленко, П. І. Закрежевський, 
О. І. Голованов, А. П. Ліхацевич, А. Я. Олійник, В. Л. Поляков, М. М. Хлапук, М. О. Лазарчук, 
М. М. Ткачук, Л. Ф. Кожушко, О. В. Скрипник, А. В. Яцик та ін.), присвячених дослідженню різних 
аспектів (від режимних до технологічних і технічних) формування водного режиму і водорегулювання 
на осушуваних землях, засвідчив, що дотримання сприятливого водно-повітряного режиму ґрунтів 
забезпечується використанням різних технологій водорегулювання: осушення, попереджувального 
шлюзування, неперервного та циклічного зволожувального шлюзування [1, 12, 14, 17, 20, 88, 90]. Але 
наявні підходи не можуть бути ефективно реалізовані на всій площі осушувально-зволожувальних 
систем, як територіально складних об'єктах управління з нерівномірним рельєфом місцевості. При 
виражених рельєфних умовах меліорованого поля має місце значна просторово-часова мінливість рівня 
ґрунтових вод (РГВ) і вологості, амплітуда коливань яких негативно впливає на врожай [1]. 

При цьому, згідно [64, 65], вже при ухилі поверхні землі 0,002 не досягається необхідний рівень 
вологозабезпеченості сільськогосподарських культур при застосуванні попереджувального та 
зволожувального шлюзування на значній частині ОЗС. Очевидно, що нерівномірність рельєфу 
осушуваних масивів впливає на формування нерівномірності водного режиму впродовж всього 
вегетаційного періоду. 

Водночас, за результатами досліджень М. М. Ткачука, М. В. Яцика, Б. І. Чалого, О. І. Тишенка, 
Н. В. Мозоля, П. І. Гаця та ін. рекомендується при розробці проектів реконструкції й модернізації 
існуючих ОЗС застосовувати на внутрішньогосподарській мережі конструкції модульних систем, що, в 
принципі, дає змогу враховувати основні сучасні природно-господарські умови на осушуваних землях 
(розпаювання меліорованих угідь, рельєф, ґрунти, формування стоку, структура посівів, розміри полів 
тощо) і, таким чином, ефективно використовувати водні і земельні ресурси при мінімальних небажаних 
впливах на навколишнє природне середовище. 

Але, при цьому, відповідна організація території ОЗС шляхом її розбиття на рівні меліорованого 
поля на зменшені ділянки (модулі) відносно автономного управління водорегулюванням призводить до 
значного збільшення кількості територіально розподілених віддалених об'єктів управління, 
необхідності регулювання і контролю різних параметрів. Все це значно ускладнює процеси 
оперативного управління водорегулюванням осушуваних земель, яке на практиці здійснюється 
переважно в ручному режимі, і визначає необхідною умовою його реалізації комплексну 
автоматизацію технології водорегулювання та засобів управління. 

7.4.1. Принципи організації території осушувально-зволожувальних систем на рівні 
меліорованих полів. Як показує виробничий досвід, від 10...40% площ існуючих ОЗС характеризуються 
різним ступенем розвиненості рельєфу, що зумовлює недостатній рівень ефективності управління 
водорегулюванням на них і не забезпечує сучасні принципи аграрного виробництва, що полягають в 
реалізації точного землеробства – створенні найкращих умов для розвитку сільськогосподарських 
культур. Слід відзначити, що в Україні роботи, пов'язані з точним землеробством ведуться протягом 
останніх 10-12 років переважно на зрошуваних землях (М. І. Ромащенко, Е. С. Драчинська, 
А. М. Шевченко, А. Є. Айзенберг, В. І. Кравчук, А. А. Пашко та ін.) [68]. 

Тому подальше підвищення точності та загальної ефективності водорегулювання осушуваних 
земель можливе за рахунок рельєфної диференціації території та управління ОЗС [29]. Диференціація 
(походить від лат. слова differenti – відмінність) – це поділ і розшарування цілого на різні форми. 

При виражених рельєфних умовах має місце значна просторово-часова мінливість РГВ і 
вологості з відхиленням до 40...60% від встановлених значень і зменшення врожаю вирощуваних 
культур на 20...30% (Г. І. Афанасик, Б. І. Козловський та ін.) [1]. 

Відповідно зняття цієї проблеми можливе шляхом проведення відповідної рельєфної організації 
території меліорованих полів ОЗС за блочно-модульним принципом з виділенням на них контурів з 
вирівняними рельєфними умовами та умовами водорегулювання [28]. 

7.4.2. Обґрунтування необхідності автономного управління водорегулюванням. Ефективне 
управління меліоративними об'єктами як складними природно-технічними системами на стадії 
експлуатації в умовах поточного року практично неможливе без створення автоматизованих 
інформаційних систем управління (АІСУ) або інформаційно-дорадчих систем оперативного планування 
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зумовлює необхідність  підвищення загальної ефективності їх використання, насамперед за рахунок 
застосування найбільш прогресивних технологій водорегулювання на ОЗС, загальна площа яких в 
Україні більше 1,2 млн. га.

Виконаний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених (В. Є. Алексєєвський, Г. І. Афанасик, 
О. І. Івицький, В. Ф. Шебеко, А. М. Янголь, Б. С. Маслов, П. І. Коваленко, П. І. Закрежевський, 
О. І. Голованов, А. П. Ліхацевич, А. Я. Олійник, В. Л. Поляков, М. М. Хлапук, М. О. Лазарчук, 
М. М. Ткачук, Л. Ф. Кожушко, О. В. Скрипник, А. В. Яцик та ін.), присвячених дослідженню різних 
аспектів (від режимних до технологічних і технічних) формування водного режиму і водорегулювання 
на осушуваних землях, засвідчив, що дотримання сприятливого водно-повітряного режиму ґрунтів 
забезпечується використанням різних технологій водорегулювання: осушення, попереджувального 
шлюзування, неперервного та циклічного зволожувального шлюзування [1, 12, 14, 17, 20, 88, 90]. Але 
наявні підходи не можуть бути ефективно реалізовані на всій площі осушувально-зволожувальних 
систем, як територіально складних об'єктах управління з нерівномірним рельєфом місцевості. При 
виражених рельєфних умовах меліорованого поля має місце значна просторово-часова мінливість рівня 
ґрунтових вод (РГВ) і вологості, амплітуда коливань яких негативно впливає на врожай [ ].

При цьому, згідно [64, 65], вже при ухилі поверхні землі 0,002 не досягається необхідний рівень 
вологозабезпеченості сільськогосподарських культур при застосуванні попереджувального та 
зволожувального шлюзування на значній частині ОЗС. Очевидно, що нерівномірність рельєфу 
осушуваних масивів впливає на формування нерівномірності водного режиму впродовж всього 
вегетаційного періоду.

Водночас, за результатами досліджень М. М. Ткачука, М. В. Яцика, Б. І. Чалого, О. І. Тишенка, 
Н. В. Мозоля, П. І. Гаця та ін. рекомендується при розробці проектів реконструкції й модернізації 
існуючих ОЗС застосовувати на внутрішньогосподарській мережі конструкції модульних систем, що, в 
принципі, дає змогу враховувати основні сучасні природно-господарські умови на осушуваних землях 
(розпаювання меліорованих угідь, рельєф, ґрунти, формування стоку, структура посівів, розміри полів 
тощо) і, таким чином, ефективно використовувати водні і земельні ресурси при мінімальних небажаних 
впливах на навколишнє природне середовище.

Але, при цьому, відповідна організація території ОЗС шляхом її розбиття на рівні меліорованого 
поля на зменшені ділянки (модулі) відносно автономного управління водорегулюванням призводить до 
значного збільшення кількості територіально розподілених віддалених об'єктів управління, 
необхідності регулювання і контролю різних параметрів. Все це значно ускладнює процеси 
оперативного управління водорегулюванням осушуваних земель, яке на практиці здійснюється 
переважно в ручному режимі, і визначає необхідною умовою його реалізації комплексну 
автоматизацію технології водорегулювання та засобів управління.

7.4.1. Принципи організації території осушувально-зволожувальних систем на рівні 
меліорованих полів. Як показує виробничий досвід, від 10...40% площ існуючих ОЗС характеризуються 
різним ступенем розвиненості рельєфу, що зумовлює недостатній рівень ефективності управління 
водорегулюванням на них і не забезпечує сучасні принципи аграрного виробництва, що полягають в 
реалізації точного землеробства  створенні найкращих умов для розвитку сільськогосподарських 
культур. Слід відзначити, що в Україні роботи, пов'язані з точним землеробством ведуться протягом 
останніх 10-12 років переважно на зрошуваних землях (М. І. Ромащенко, Е. С. Драчинська, 
А. М. Шевченко, А. Є. Айзенберг, В. І. Кравчук, А. А. Пашко та ін.) [68].

Тому подальше підвищення точності та загальної ефективності водорегулювання осушуваних 
земель можливе за рахунок рельєфної диференціації території та управління ОЗС [29]. Диференціація 
(походить від лат. слова ifferenti  відмінність)  це поділ і розшарування цілого на різні форми.

При виражених рельєфних умовах має місце значна просторово-часова мінливість РГВ і 
вологості з відхиленням до 40...60% від встановлених значень і зменшення врожаю вирощуваних 
культур на 20...30% (Г. І. Афанасик, Б. І. Козловський та ін.) [ ].

Відповідно зняття цієї проблеми можливе шляхом проведення відповідної рельєфної організації 
території меліорованих полів ОЗС за блочно-модульним принципом з виділенням на них контурів з 
вирівняними рельєфними умовами та умовами водорегулювання [28].

7.4.2. Обґрунтування необхідності автономного управління водорегулюванням. Ефективне 
управління меліоративними об'єктами як складними природно-технічними системами на стадії 
експлуатації в умовах поточного року практично неможливе без створення автоматизованих 
інформаційних систем управління (АІСУ) або інформаційно-дорадчих систем оперативного планування 
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водорегулюванням (ІДС ОПВ) [6, 7, 15, 77, 78]. Комплексні науково-дослідні роботи з розробки таких 
систем на осушуваних землях в Україні були започатковані в середині  80-х років. Ці системи досить 
успішно функціонували в багаторівневій ієрархічній структурі ОЗС та водорозподілу на ній, що давало 
можливість оцінки і прогнозу гідромеліоративної обстановки з оперативністю в тиждень та змогу 
керування на рівні руслового шлюза на магістральному каналі або шлюзів регуляторів в провідних 
каналах переважно в ручному режимі. 

Відповідна організація території ОЗС з розвиненим рельєфом місцевості шляхом її розбиття на 
рівні меліорованого поля на модулі призводить до значного збільшення кількості об'єктів управління. У 
зв'язку зі збільшенням кількості територіально розподілених об'єктів в умовах рельєфної диференціації 
території меліорованих полів та необхідності регулювання і контролю різних параметрів виникає 
необхідність автономного управління водорегулюванням на кожному модулі шляхом системного 
поєднання функцій отримання і обробки інформації, прийняття рішення та його реалізації, що можливе 
лише при автоматизованому управлінні. 

Виходячи з цього, розроблено структуру та функції автономного керованого модуля у складі 
інформаційно-вимірювальної системи [27, 30, 31, 32, 40] і технічних засобів водорегулювання [41, 43], 
а також інформаційне, методичне та алгоритмічне забезпечення їх спільної роботи [30, 40]. 

Водночас, модуль може також функціонувати і в структурі реалізації загальної АІСУ ОЗС. 
Структура модуля, як об’єкта управління, представлена у вигляді послідовно з’єднаних ланок із 

розподіленими параметрами: системи транспортуючих каналів, колекторно-дренажної системи (зона 
ґрунтових вод) і міждренного простору (зони аерації ґрунту), рис. 7.16. 

 

 

Рис. 7.16. Структурна схема керованого модуля: 
КП1 – керуючий пристрій, що оптимізує вимоги до водоповітряного режиму ґрунту с.-г. культури на модулі; 

 КП2 – керуючий пристрій, що формує прогнозний РГВ; ВМ – виконавчий механізм; РО – регулюючий орган; ОР – 
об'єкт регулювання; ДС – дренажна система; ОР1 – насичена зона ґрунту (РГВ); ОР2 – ненасичена зона (зона 
аерації); ДР – датчик рівня; ДВ – датчик вологості (тензіометри);  – збурюючи фактори;  – рівень 

води в колодязі;  – напір води в дренажній системі;  – рівень води на міждренні;  – вологість ґрунту. 
 

Внутрішнім контуром регулювання є контур регулювання рівня води у керуючому колодязі 
(об'єкт регулювання ОР1), а зовнішнім, задаючим – контур регулювання вологості ґрунту (об'єкт 
регулювання ОР2). Об'єкт регулювання представляє собою ділянку ґрунту з колекторно-дренажною 
системою, яку можна розділити на два підоб'єкти: ОР1 – відображає колекторно-дренажну систему та 
насичену зону ґрунту і перетворює рівень води у колодязі ( ) у напір у дренажній системі ( ), а 

напір – у РГВ ( ) на модулі, вхідним сигналом для нього є разузгодження напору ( ) в дренажній 
мережі та періодичне корегування значення уставки регулятора у колодязі для компенсації збурення від 
сумарного випаровування і опадів на основі виміряних даних та даних короткотермінового 
метеопрогнозу з Internet сайту. Відповідно до величини  регулятори або подають воду в дренажну 
систему або відводять. ОР2 – представляє собою ненасичену зону ґрунту і перетворює РГВ на модулі у 
вологість ( ) кореневмісного шару ґрунту. 
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На основі інформації про рівень води в колодязі, РГВ, значення вологості та її напрямку і 
швидкості зміни формуємо сигнал на зміну уставки автоматичного гідрорегулятора з урахуванням 
завдання [43]. При цьому параметри система отримує і розраховує в автоматичному режимі, за 
показами датчиків вологості ґрунту, рівня води, температури та відносної вологості повітря, кількості 
опадів, а також за даними метеопрогнозу [40]. 

Момент часу корегування залежить від інерційності дренажної системи та об’єкта регулювання. 
Похибки розрахунків, що пов'язані з неточністю метеопрогнозу корегуються за виміряними значеннями 
технологічних параметрів. 

Регулятор рівня води у колодязі може працювати за певним законом керування. Його настройки 
визначаються під час моделювання роботи АСУ за параметрами якості перехідного процесу зміни рівня 
води в колодязі [30]. 

7.4.3. Методи управління водорегулюванням на автоматизованих осушувально-

зволожувальних системах. У свою чергу, важливу роль у підвищенні ефективності управління ОЗС 
відіграє автоматизація процесів водорегулювання, чому присвячені роботи П. І. Коваленка, А. В. Яцика, 
В. А. Сташука, М. М. Хлапука, М. О. Лазарчука, А. М. Рокочинського, О. Ф. Рубана, О. І. Тишенка, 
Б. І. Чалого, Ю. Г. Ковальчука, Ю. А. Балана, В. І. Кумачова, В. М. Зубця, А. П. Русецького, 
В. П. Сельчонка, Е. М. Шкутова, С. Ю. Бочарова, Б. А. Баховця, В. Й. Пастушенка, С.К. Матус, 
О. М. Наумчука та ін. [2, 4, 6, 7, 13, 17, 23, 30, 39, 41, 65, 73, ]. 

Так, наприклад, питання автоматизації каналів для ОЗС детально розглянуті в роботах 
П. І. Коваленка [17]. Досліджуючи систему двосторонньої дії як об’єкта управління при управлінні із 
закритого дренажу С. Ю. Бочаровим [7] була запропонована і реалізована двохпозиційна система 
автоматичного регулювання водним режимом за РГВ і опадами. На основі експериментальних даних, 
апроксимуючи об’єкт динамічними ланками, відомими в теорії автоматичного управління, В. І. Кумачов 
[23] дослідив систему підґрунтового зволоження при шлюзуванні відкритої регулюючої мережі і 
реалізував релейний закон регулювання. Е. Н. Шкутовим [4] була запропонована методика імітаційного 
моделювання системи управління РГВ математичною моделлю у вигляді сукупності динамічних ланок, 
що представлені звичайними диференційними рівняннями. Методика дозволяє для конкретного об’єкта 
експериментальним шляхом знайти коефіцієнти рівнянь і розрахувати режими управління, які 
забезпечують необхідні рівні. 

Більш загальними можна вважати методи, в яких застосовують фізичні закономірності руху води 
в ґрунті. Так, використовуючи математичну модель динаміки рівня ґрунтових вод О. Я. Олійника і 
В. Л. Полякова [37], в поєднанні з відомими підходами, в роботі [39] були визначені та формалізовані 
умови зміни рівня води над зволожувальними колекторами та у міждренні, що удосконалило метод 
розрахунку рівневого режиму в колекторно-дренажній мережі для підґрунтового зволоження та для 
циклічного режиму і дало змогу визначити напори над дренами, тривалість їх витримування з 
урахуванням обмежень на нерівномірність зволоження по міждренню. 

Отже, розробка алгоритмів управління водорегулюванням на ОЗС здійснюється на основі 
математичної моделі об’єкта. Математичну модель, що необхідна для розробки закону і розрахунку 
режимів можна отримати двома способами: на базі теоретичного аналізу, використовуючи фізичні 
закономірності які властиві об’єкту регулювання або на основі експериментальних даних, 
апроксимуючи об’єкт динамічними ланками, відомими в теорії автоматичного управління. 

Сьогодні існують різні підходи до розрахунку водного режиму ґрунтів за відповідними моделями. 
Емпіричні моделі – це моделі, побудовані за результатами спостережень, коли кількісні 

закономірності для аналізу процесів одержуються шляхом узагальнення емпірично встановлених 
закономірностей. В роботах А. І. Еськова, В. П. Кубишкіна, Г. С. Потоцького, О. В. Скрипника та інших 
проведені натурні дослідження з ефективності підґрунтового зволоження, на основі яких отримані 
емпіричні залежності для розрахунку параметрів водорегулювання для конкретних природних і 
ґрунтових умов. Їх перевагою є достовірність одержуваних часткових результатів у межах точності 
експериментів. Але, водночас головний недолік полягає в обмеженій цінності одержуваних результатів. 
Очевидно, що результати деякого конкретного експерименту не можна використовувати стосовно 
іншого явища, яке деяким чином відмінне від вивченого. 

Моделі балансу ґрунтової вологи – це моделі, які розглядають, головним чином, два підходи до 
розрахунку водного режиму ґрунтів. Перший полягає у використанні в дискретному вигляді рівняння 
водного балансу активного (кореневмісного) шару ґрунту (або зони аерації в цілому) – інтегральна 
форма представлення водного балансу. Другий – у пошуку чисельних розв'язків диференціальних 
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На основі інформації про рівень води в колодязі, РГВ, значення вологості та її напрямку і 
швидкості зміни формуємо сигнал на зміну уставки автоматичного гідрорегулятора з урахуванням 
завдання [ ]. При цьому параметри система отримує і розраховує в автоматичному режимі, за 
показами датчиків вологості ґрунту, рівня води, температури та відносної вологості повітря, кількості 
опадів, а також за даними метеопрогнозу [ ].

Момент часу корегування залежить від інерційності дренажної системи та об’єкта регулювання. 
Похибки розрахунків, що пов'язані з неточністю метеопрогнозу корегуються за виміряними значеннями 
технологічних параметрів.

Регулятор рівня води у колодязі може працювати за певним законом керування. Його настройки 
визначаються під час моделювання роботи АСУ за параметрами якості перехідного процесу зміни рівня 
води в колодязі [ ].

7.4.3. Методи управління водорегулюванням на автоматизованих осушувально-

зволожувальних системах. У свою чергу, важливу роль у підвищенні ефективності управління ОЗС 
відіграє автоматизація процесів водорегулювання, чому присвячені роботи П. І. Коваленка, А. В. Яцика, 
В. А. Сташука, М. М. Хлапука, М. О. Лазарчука, А. М. Рокочинського, О. Ф. Рубана, О. І. Тишенка, 
Б. І. Чалого, Ю. Г. Ковальчука, Ю. А. Балана, В. І. Кумачова, В. М. Зубця, А. П. Русецького, 
В. П. Сельчонка, Е. М. Шкутова, С. Ю. Бочарова, Б. А. Баховця, В. Й. Пастушенка, С.К. Матус, 
О. М. Наумчука та ін. [2, 4, 6, 7, 13, 17, 23, 30, 39, 41, 65, 73, ].

Так, наприклад, питання автоматизації каналів для ОЗС детально розглянуті в роботах 
П. І. Коваленка [17]. Досліджуючи систему двосторонньої дії як об’єкта управління при управлінні із 
закритого дренажу С. Ю. Бочаровим [7] була запропонована і реалізована двохпозиційна система 
автоматичного регулювання водним режимом за РГВ і опадами. На основі експериментальних даних, 
апроксимуючи об’єкт динамічними ланками, відомими в теорії автоматичного управління, В. І. Кумачов 
[23] дослідив систему підґрунтового зволоження при шлюзуванні відкритої регулюючої мережі і 
реалізував релейний закон регулювання. Е. Н. Шкутовим [4] була запропонована методика імітаційного 
моделювання системи управління РГВ математичною моделлю у вигляді сукупності динамічних ланок, 
що представлені звичайними диференційними рівняннями. Методика дозволяє для конкретного об’єкта 
експериментальним шляхом знайти коефіцієнти рівнянь і розрахувати режими управління, які 
забезпечують необхідні рівні.

Більш загальними можна вважати методи, в яких застосовують фізичні закономірності руху води 
в ґрунті. Так, використовуючи математичну модель динаміки рівня ґрунтових вод О. Я. Олійника і 
В. Л. Полякова [37], в поєднанні з відомими підходами, в роботі [39] були визначені та формалізовані 
умови зміни рівня води над зволожувальними колекторами та у міждренні, що удосконалило метод 
розрахунку рівневого режиму в колекторно-дренажній мережі для підґрунтового зволоження та для 
циклічного режиму і дало змогу визначити напори над дренами, тривалість їх витримування з 
урахуванням обмежень на нерівномірність зволоження по міждренню.

Отже, розробка алгоритмів управління водорегулюванням на ОЗС здійснюється на основі 
математичної моделі об’єкта. Математичну модель, що необхідна для розробки закону і розрахунку 
режимів можна отримати двома способами: на базі теоретичного аналізу, використовуючи фізичні 
закономірності які властиві об’єкту регулювання або на основі експериментальних даних, 
апроксимуючи об’єкт динамічними ланками, відомими в теорії автоматичного управління.

Сьогодні існують різні підходи до розрахунку водного режиму ґрунтів за відповідними моделями.
Емпіричні моделі  це моделі, побудовані за результатами спостережень, коли кількісні 

закономірності для аналізу процесів одержуються шляхом узагальнення емпірично встановлених 
закономірностей. В роботах А. І. Еськова, В. П. Кубишкіна, Г. С. Потоцького, О. В. Скрипника та інших 
проведені натурні дослідження з ефективності підґрунтового зволоження, на основі яких отримані 
емпіричні залежності для розрахунку параметрів водорегулювання для конкретних природних і 
ґрунтових умов. Їх перевагою є достовірність одержуваних часткових результатів у межах точності 
експериментів. Але, водночас головний недолік полягає в обмеженій цінності одержуваних результатів. 
Очевидно, що результати деякого конкретного експерименту не можна використовувати стосовно 
іншого явища, яке деяким чином відмінне від вивченого.

Моделі балансу ґрунтової вологи  це моделі, які розглядають, головним чином, два підходи до 
розрахунку водного режиму ґрунтів. Перший полягає у використанні в дискретному вигляді рівняння 
водного балансу активного (кореневмісного) шару ґрунту (або зони аерації в цілому)  інтегральна 
форма представлення водного балансу. Другий  у пошуку чисельних розв'язків диференціальних 
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рівнянь вологопровідності – диференціальна форма представлення водного балансу. 
Перший метод дозволяє прогнозувати доступні для рослин запаси ґрунтової вологи з достатньою 

точністю, і дуже широко розповсюджений на практиці. За В. Ф. Шебеко [88] цей метод є універсальним 
інструментом для оцінки й прогнозу водного режиму меліорованих земель і А. П. Ліхацевич [65] 
вважає, що традиційна інтегральна форма представлення водного балансу при розрахунку режиму 
водорегулювання є більш практичною. Головна трудність виявлення елементів водного балансу за 
даним методом полягає в стохастичності природних процесів (опадів і сумарного випаровування), 
динаміки їх в часі. А це, в свою чергу, передбачає необхідність аналітичного зв'язку елементів водного 
балансу з координатою часу. 

Другий метод ґрунтується на принципі найбільш повного урахування механізму переміщення 
ґрунтової вологи по профілю ґрунту та в часі, тому з теоретичної точки зору він є найбільш 
обґрунтованим. Починаючи з Е. Чайлдса та С. Ф. Аверьянова, значний внесок у розвиток цього методу 
внесли Г. І. Афанасик, О. І. Будаговський, О. Г. Голованов, О. Я. Олійник, В. А. Поляков та ін. [1, 37]. Ці 
процеси найбільш адекватно описуються динамічними моделями вологопереносу в зоні аерації. 

7.4.4. Засоби автоматизації для реалізації оперативного водорегулювання. Реалізація 
оперативного водорегулювання на ОЗС вимагає розробки сучасних технічних засобів збору 
оперативної інформації про стан регульованих параметрів і збурюючих факторів та застосування 
засобів гідравлічної автоматизації.  

В сучасних умовах слід застосовувати ефективний підхід до питань регулювання водно-

повітряного режиму, необхідно використовувати засоби гідравлічної автоматизації зі здатністю 
оперативного водорегулювання на кожному модулі. 

Оперативне регулювання РГВ та відповідно і підтримання необхідної вологості ґрунту з 
використанням засобів автоматизації здійснюється за наступними технологічними операціями, якими є: 
додаткове зволоження осушуваних земель, припинення додаткового зволоження, своєчасне припинення 
осушувальної дії системи, осушення при піднятті РҐВ вище розрахункового внаслідок випадання 
значних опадів. 

Велика кількість регуляторів дає змогу здійснювати регулювання при осушенні і при зволоженні, 
але вони всі мають суттєвий недолік – нездатність оперативно і самостійно аналізувати стан системи, а 
саме одночасно контролювати рівень води в колодязі, фактичний РГВ на модулі, вологість ґрунту, 
температуру, швидкість, вологість повітря над кореневмісним шаром ґрунту та розраховувати сумарне 
випаровування і формувати завдання для керування РГВ з метою підтримання оптимального діапазону 
зміни вологості кореневмісного шару ґрунту. Крім того, рівень води в колодязі не завжди адекватно 
відображає РГВ на масиві, що знижує точність регулювання вологості. 

Вологість визначається величиною сумарного випаровування рослин і фазою їх розвитку, що 
призводить до необхідності на протязі вегетаційного періоду з певною періодичністю міняти уставки 
регулятора, тобто в ручному режимі змінювати положення поплавка на штангах. Таку ж операцію 
необхідно виконувати при реалізації форсованих режимів регулювання рівня. Це підвищує 
експлуатаційні затрати і знижує надійність роботи системи. 

Таким чином, при проектуванні і реконструкції ОЗС потрібно враховувати режими їх роботи та 
способи водорегулювання, а також використовувати такі засоби, які б ефективно здійснювали процес 
регулювання упродовж всього періоду вегетації із високою точністю, були б менш інерційними і які б 
самостійно за показами датчиків розраховували режими регулювання рівня води в колодязі. 

У науково-дослідних лабораторіях Національного університету водного господарства та 
природокористування (НУВГП) розроблено конструкцію гідрорегулятора з виконавчим механізмом 
непрямої дії шляхом розширення його функціональних можливостей на основі принципу ситуаційного 
керування, що дає змогу, на відміну від існуючого, організувати контроль та його роботу за заданим 
алгоритмом управління й тим самим забезпечити необхідний рівень точності і швидкості зміни 
регульованих параметрів та ефективності водорегулювання на кожному модулі ОЗС, який він 
обслуговує (рис. 7.17) [41, 43]. 

Регулятор встановлений в регулюючому колодязі 1 і містить розміщений на колекторі 2 запірний 
орган 3 та датчик рівня 4. Датчик рівня знаходиться в трубі 5, яка через електромагнітний клапан (ЕК) 6 
гідравлічна зв'язана з колодязем, а через ЕК 7 і трубу з фільтром 8 – з ґрунтовим масивом. Запірний 
орган містить еластичні клиновидні камери зв'язані з колектором 2, а через ЕК 15 і 16 – з колодязем. 
Камера 10 через шланг з ЕК 17 зв'язана з атмосферою. Датчик рівня 4 електрично зв'язаний з вхідним 
портом обладнаного безпровідним інтерфейсом зв'язку мікропроцесорного регулятора 18, до вхідних 
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портів якого підключено також датчики кількості опадів 19, температури 20 і вологості повітря 21, 
швидкості вітру 22. Вихідні порти мікроконтролера електрично зв'язані і управляють станом 
електромагнітних клапанів 6, 7, 11, 12, 15, 16 і 17. 

В залежності від виду вирощуваних на модулі сільськогосподарських культур, схеми зволоження, 
часу вегетації та погодних умов регулятор може працювати в різних режимах. Регулювання рівня 
ґрунтових вод на модулі може здійснюватись або шляхом затримки дренажного стоку в початкові 
періоди вегетації чи в після дощові періоди, або шляхом подачі води на зволоження з каналу через 
колектор 2. Мікропроцесорний регулятор 18 з використанням даних про температуру, вологість повітря 
та швидкість вітру за методикою [40] розраховує сумарне випаровування сільськогосподарських 
культур, які вирощуються на модулі. В подальшому мікропроцесорний регулятор з використанням 
рішень рівняння вологопереносу в зоні аерації розраховує значення РГВ, який забезпечує оптимальний 
діапазон вологості кореневого шару ґрунту при заданому значенні сумарного випаровування. 
Розраховане значення рівня ґрунтових вод є завданням для регулятора, яке забезпечується шляхом 
керування станом запірного органу 3. 

 

 

Рис. 7.17. Програмований гідрорегулятор РГВ двосторонньої дії: 
1 – регулюючий колодязь; 2 – колектор; 3 – запірний орган; 4 – датчик рівня; 5 – труба;  

6, 7, 11, 12, 15, 16, 17 – електромагнітні клапани; 8 – труба з фільтром; 9, 10 – камери;  13, 14 – трубки;  
18 – мікропроцесорний блок; 19 – датчик кількості опадів; 20 – датчик температури;  

21 – датчик вологості повітря; 22 – датчик швидкості вітру 

 

В режимі затримки дренажного стоку мікропроцесорний регулятор відкриває ЕК 7 і закриває 
ЕК 6. Якщо рівень в трубі 5 за показами датчика 4 нижчий заданого, то мікропроцесорний регулятор 
закриває ЕК 11 та ЕК 12 і відкриває ЕК 15, ЕК 16, ЕК 17. При цьому вода з колодязя через ЕК 15 і ЕК 16 
надходить в камери 9 і 10, внаслідок чого запірний орган перекриває отвір колектора і проходить 
затримка дренажного стоку. Якщо рівень в трубі 5 вищий заданого, то мікропроцесорний регулятор 
закриває ЕК 15 і ЕК 16 та відкриває ЕК 11, ЕК 12 і ЕК 17. Вода через ЕК 11 і ЕК 12 починає зливатися з 
камер 9 і 10. При витіканні води з камери 10 виникає різниця зовнішнього тиску води в колодязі та 
внутрішнього в камері 10, що створює зусилля, яке починає відкривати запірний орган. При 
проходженні води з колодязя через колектор 2 в трубках 13 і 14 виникає ефект ежекції, що прискорює 
злив води з камер 9 і 10, зменшуючи інерційність відкриття запірного органу. Через заданий час, який 
визначається об'ємом камери 10, мікропроцесорний регулятор закриває ЕК 17, і в обох камерах за 
рахунок ежекції підтримується розрідження, що забезпечує надійне відкриття запірного органу в цьому 
режимі. 
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портів якого підключено також датчики кількості опадів 19, температури  і вологості повітря 21, 
швидкості вітру . Вихідні порти мікроконтролера електрично зв'язані і управляють станом 
електромагнітних клапанів , , 11, 12, 15, 16 і 17

В залежності від виду вирощуваних на модулі сільськогосподарських культур, схеми зволоження, 
часу вегетації та погодних умов регулятор може працювати в різних режимах. Регулювання рівня 
ґрунтових вод на модулі може здійснюватись або шляхом затримки дренажного стоку в початкові 
періоди вегетації чи в після дощові періоди, або шляхом подачі води на зволоження з каналу через 
колектор 2. Мікропроцесорний регулятор 18 з використанням даних про температуру, вологість повітря 
та швидкість вітру за методикою [40] розраховує сумарне випаровування сільськогосподарських 
культур, які вирощуються на модулі. В подальшому мікропроцесорний регулятор з використанням 
рішень рівняння вологопереносу в зоні аерації розраховує значення РГВ, який забезпечує оптимальний 
діапазон вологості кореневого шару ґрунту при заданому значенні сумарного випаровування. 
Розраховане значення рівня ґрунтових вод є завданням для регулятора, яке забезпечується шляхом 
керування станом запірного органу 3.

Рис. 7.17. Програмований гідрорегулятор РГВ двосторонньої дії:
регулюючий колодязь; 2 колектор; 3 запірний орган; 4 датчик рівня; 5 труба; 

електромагнітні клапани; 8 труба з фільтром; 9, 10 камери;  13, 14 трубки; 
мікропроцесорний блок; 19 датчик кількості опадів; 20 датчик температури; 

датчик вологості повітря; 22 датчик швидкості вітру

В режимі затримки дренажного стоку мікропроцесорний регулятор відкриває ЕК 7 і закриває 
ЕК 6. Якщо рівень в трубі 5 за показами датчика 4 нижчий заданого, то мікропроцесорний регулятор 
закриває ЕК 11 та ЕК 12 і відкриває ЕК 15, ЕК 16, ЕК 17. При цьому вода з колодязя через ЕК 15 і ЕК 16 
надходить в камери 9 і 10, внаслідок чого запірний орган перекриває отвір колектора і проходить 
затримка дренажного стоку. Якщо рівень в трубі 5 вищий заданого, то мікропроцесорний регулятор 
закриває ЕК 15 і ЕК 16 та відкриває ЕК 11, ЕК 12 і ЕК 17. Вода через ЕК 11 і ЕК 12 починає зливатися з 
камер 9 і 10. При витіканні води з камери 10 виникає різниця зовнішнього тиску води в колодязі та 
внутрішнього в камері 10, що створює зусилля, яке починає відкривати запірний орган. При 
проходженні води з колодязя через колектор 2 в трубках 13 і 14 виникає ефект ежекції, що прискорює 
злив води з камер 9 і 10, зменшуючи інерційність відкриття запірного органу. Через заданий час, який 
визначається об'ємом камери 10, мікропроцесорний регулятор закриває ЕК 17, і в обох камерах за 
рахунок ежекції підтримується розрідження, що забезпечує надійне відкриття запірного органу в цьому 
режимі.
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При роботі регулятора в режимі водоподачі від каналу мікропроцесорний регулятор закриває 
ЕК 7 і відкриває ЕК 6 та розраховує значення рівня води в колодязі і режиму його зміни, забезпечуючи 
регулювання рівня в колодязі за показами датчика рівня 4. В процесі регулювання рівня, якщо його 
значення нижче заданого, то мікропроцесорний регулятор відкриває ЕК 15, ЕК 16 і ЕК 17 та закриває 
ЕК 11 і ЕК 12. При цьому запірний орган відкритий. Якщо рівень в колодязі вище заданого, то 
мікропроцесорний регулятор відкриває ЕК 11, ЕК 17 та закриває ЕК 12, ЕК 15, ЕК 16, закриваючи тим 
самим запірний орган. 

При роботі регулятора в будь-якому режимі мікропроцесорний пристрій за показами датчика 19 
постійно аналізує кількість опадів і порівнюючи це значення із акумулюючою здатністю зони аерації 
приймає рішення про продовження чи зміну режиму управління рівнем ґрунтових вод, відповідно 
міняючи режим роботи запірного органу. Безпровідний інтерфейс регулятора забезпечує можливість 
обміну інформацією між регулятором вологості та диспетчерським пунктом. 

Технічна реалізація системи управління передбачає розробку та використання автоматичних 
регуляторів рівнів води в дренажних колодязях та каналах. 

На тупикових і проточних колекторно-дренажних меліоративних системах доцільно 
використовувати гідравлічні регулятори двосторонньої дії, рис. 7.18: регулятори водоподачі (РВ) 
(рис. 7.18 а) та регулятори дренажного стоку (РДС) (рис. 7.18 б), які оснащені мікропроцесорними 
блоками керування. 

а) б) 

  

Рис. 7.18. Гідрорегулятори водоподачі (а) та дренажного стоку (б): 
1 – запірний орган; 2 – електромагнітний клапан; 3 – рівнемір; 4 – опадомір;  

5 – давач вологості ґрунту; 6 – фільтр 

 

Блок керування гідрорегулятором відкриває та закриває запірний орган гідрорегулятора за 
допомогою електромагнітного клапану, який являє собою бістабільний запірний орган і споживає 
енергію лише при переключенні. Для зв‘язку між силовим колом соленоїда клапана та колом керування 
використовується твердотільне реле. Для зв‘язку з диспетчерською використовується GSM-модем з 
інтерфейсом RS-232. 

Розроблена конструкція регулятора вологості кореневого шару ґрунту забезпечує зменшення 
інерційності процесу регулювання рівня води в колодязі, підвищення надійності роботи запірного 
органу, зниження експлуатаційних затрат, підвищення точності регулювання вологості кореневого шару 
ґрунту. 

Мікропроцесорний блок гідравлічного регулятора пропонується виконати в уніфікованому 
корпусі з можливістю монтажу на DIN-рейку. Основою конструкції являється з’єднання двох 
мікроконтролерів. Така конструкція дозволяє зменшити енергозатрати під час експлуатації системи. У 
процесі роботи основний контролер знаходиться у сплячому режимі (режим “SLEEP”). У разі 
необхідності зміни задаючого параметра синхронізуючий перший контролер подає «сигнал 
пробудження» на другий контролер, який зчитує всі параметри, які контролюються, передає на 
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вимірювальну станцію, приймає від диспетчерського пункту нове значення РГВ і, при необхідності, 
змінює логічні рівні сигналів на лініях, які контролюють стан електромагнітних клапанів. Після 
проведеної роботи основний контролер переводиться в режим “SLEEP”. Для збереження значень 
логічних рівнів на виходах мікроконтролера передбачені базові логічні елементи – тригери. Контроль за 
станом керуючих ліній виконує синхронізуючий контролер. 

Мікропроцесорний блок вимірювальної станції пропонується виконанати на основі 
мікроконтролера PIC16F690. До аналогових входів його підключені датчики температури і вологості 
повітря, опадомір. У мікроконтролері апаратно присутній інтерфейс RS-232 для можливості 
підключення радіомодема RC102 або GSM модема SIM300C. Для синхронізації використовується 
внутрішній генератор. Також є можливість підключення пульта оператора для контролю і налагодження 
необхідних параметрів. 

Переносний пульт керування оператора пропонується виконати в уніфікованому корпусі з 
можливістю монтажу на DIN-рейку. Для індикації параметрів використовуються семисегментні 
індикатори, які керуються подачею високого логічного рівня на анод відповідного індикатора. 

Передбачена також можливість ручного завдання параметрів. 
Запропоновані регулятори працюють за різними схемами управління (див. розд. 7.3.1) водним 

режимом в залежності від місця їх розташування. 
Для автоматизованого водорегулювання і забезпечення нормальної водоподачі із зволожувальних 

каналів, на масивах з похилом не більше і=0,003 застосовують схему регулювання по нижньому б’єфу 
(рис. 7.19), а схему регулювання по верхньому б’єфу застосовують на масивах із похилом 
і=0,002…0,005 на ґрунтах різного механічного складу. 

 

 
 

Рис. 7.19. Схема управління водним режимом з використанням гідрорегуляторів водоподачі та 
дренажного стоку на ОЗС модульного типу: 

1 – колектор; 2 – дренаж; 3 – регулятор водоподачі; 4 – регулятор дренажного стоку;  
5 – осушувальний канал; 6 – зволожувальний канал 

 

Конструктивно програмовані гідрорегулятори РГВ мають невелику кількість елементів, що 
поліпшує їх надійність. Крім того, вони обладнані однаковими запірними органами, що дає можливість 
зменшити затрати на їх виготовлення та експлуатацію. Слід зазначити, що застосування технічних 
засобів гідравлічної автоматизації на ОЗС модульного типу дозволяє підвищити технічний рівень 
експлуатації меліоративних систем. 

7.5. Автоматизація управління пропуском паводків у Карпатському регіоні  

7.5.1. Системне управління пропуском паводків. Найбільш паводконебезпечною територією як 
в Україні, так і в Європі є Карпати і прилеглі до них передгірські райони, до яких відноситься і 
Прикарпаття. Повені та паводки в Прикарпатті відрізняються значною частотою, інтенсивністю 
протікання і одночасним охопленням великих площ. 

Основними причинами формування паводків в басейнах передгірських рік є природно-кліматичні 
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вимірювальну станцію, приймає від диспетчерського пункту нове значення РГВ і, при необхідності, 
змінює логічні рівні сигналів на лініях, які контролюють стан електромагнітних клапанів. Після 
проведеної роботи основний контролер переводиться в режим “SLEEP”. Для збереження значень 
логічних рівнів на виходах мікроконтролера передбачені базові логічні елементи  тригери. Контроль за 
станом керуючих ліній виконує синхронізуючий контролер.

Мікропроцесорний блок вимірювальної станції пропонується виконанати на основі 
мікроконтролера PIC16F690. До аналогових входів його підключені датчики температури і вологості 
повітря, опадомір. У мікроконтролері апаратно присутній інтерфейс RS-232 для можливості 
підключення радіомодема RC102 або GSM модема SIM300C. Для синхронізації використовується 
внутрішній генератор. Також є можливість підключення пульта оператора для контролю і налагодження 
необхідних параметрів.

Переносний пульт керування оператора пропонується виконати в уніфікованому корпусі з 
можливістю монтажу на DIN-рейку. Для індикації параметрів використовуються семисегментні 
індикатори, які керуються подачею високого логічного рівня на анод відповідного індикатора.

Передбачена також можливість ручного завдання параметрів.
Запропоновані регулятори працюють за різними схемами управління (див. розд. 7.3.1) водним 

режимом в залежності від місця їх розташування.
Для автоматизованого водорегулювання і забезпечення нормальної водоподачі із зволожувальних 

каналів, на масивах з похилом не більше і=0,003 застосовують схему регулювання по нижньому б’єфу 
(рис. 7.19), а схему регулювання по верхньому б’єфу застосовують на масивах із похилом 
і=0,002 0,005 на ґрунтах різного механічного складу.

Рис. 7.19. Схема управління водним режимом з використанням гідрорегуляторів водоподачі та 
дренажного стоку на ОЗС модульного типу:

  колектор;   дренаж;   регулятор водоподачі;   регулятор дренажного стоку; 
  осушувальний канал;   зволожувальний канал

Конструктивно програмовані гідрорегулятори РГВ мають невелику кількість елементів, що 
поліпшує їх надійність. Крім того, вони обладнані однаковими запірними органами, що дає можливість 
зменшити затрати на їх виготовлення та експлуатацію. Слід зазначити, що застосування технічних 
засобів гідравлічної автоматизації на ОЗС модульного типу дозволяє підвищити технічний рівень 
експлуатації меліоративних систем.

7.5. Автоматизація управління пропуском паводків у Карпатському регіоні 

Системне управління пропуском паводків. Найбільш паводконебезпечною територією як 
в Україні, так і в Європі є Карпати і прилеглі до них передгірські райони, до яких відноситься і 
Прикарпаття. Повені та паводки в Прикарпатті відрізняються значною частотою, інтенсивністю 
протікання і одночасним охопленням великих площ.

Основними причинами формування паводків в басейнах передгірських рік є природно-кліматичні 
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особливості Карпатського регіону. Так, для водозбору річки Прут характерні екстремальна кількість і 
тривалість опадів, які формуються під дією циклонів з Атлантики і Середземного моря. Максимальну 
добову кількість опадів, яка була зафіксована, наближається до 300 мм. За останні сто років 8 разів 
кількість опадів за місяць перевищувала 500 мм. В окремих місцях річна кількість опадів наближалася 
до 1600 мм. Велика кількість опадів у поєднанні з іншими природними та антропогенними факторами 
призводять до формування повеней і паводків різної інтенсивності, що повторюються 3...8 разів на рік 
[9]. Раніше катастрофічні підвищення рівнів річок спостерігалися раз на 11-16 років (1911 р., 1927 р., 
1941 р., 1955 р., 1969 р., 1980 р.) на території України і за кордоном зокрема, а саме: Китай; Велика 
Британія; Іспанія; Франція; Італія; Чехія; Польща та Німеччина. 

Недостатня і несвоєчасна прогнозованість про рівень розвитку повеней (водопілля), паводків і 
селевих потоків, а також відсутність сучасного, повноцінного та цілісного захисного комплексу 
призводять до щорічних збитків у аграрному, промисловому та соціальному секторах економіки та 
призводять до людських жертв (38 чол. у 2008 р.). 

При цьому середньорічні збитки від затоплення територій у 1995-1998 роках склали 899,3 млн. 
грн., 1999-2007 роках – понад 1500 млн. грн., а у 2008 році – близько 6 млрд. грн., 2009 р. – 6 млрд. 
грн., середньорічний збиток від паводків у 2010 р. склав 170 млн. грн. Сумарні збитки від паводків у 
Карпатському регіоні за останні 20 р. становлять майже 5 млрд. грн. 

Висока повторюваність повеней і паводків на Прикарпатті, катастрофічні наслідки, до яких вони 
призводять, вимагають детального вивчення умов формування і прогнозування їх розвитку [81]. Це 
економічно вигідніше і, як наслідок, призводить до менших негативних наслідків. У 
паводконебезпечних районах необхідно мати постійну достовірну інформацію щодо стану режиму 
річок і атмосфери в поєднанні з іншими природними та антропогенними факторами, що дозволить 
прогнозувати зміну рівнів і витрат води, завчасно попереджати про можливі загрози затоплення. 

Наукове обґрунтування протипаводкового захисту традиційно базується на детальному аналізі 
генезису, причин і наслідків паводків і повеней на річках. Створення відповідних схем управління 
пропуском паводків ґрунтується на вивченні й узагальнені сучасного досвіду раніше створених таких 
систем у вітчизняних умовах, а також території європейських країн. Зокрема, система попередження 
паводків EFAS [92] розроблена об'єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (ЄК) і є 
оперативною системою гідрологічного прогнозу в масштабах Європи. Вона охоплює дані більш ніж 
5000 метеорологічних і гідрологічних станцій Європейського центру середньострокових прогнозів 
погоди (ECMWF), Німецької служби погоди (DWD), Метеорологічного консорціуму (COSMO-LEPS) і 
ін., а також надає гідрологічний прогноз із завчасністю 10 діб для майже 500 водозборів, який 
поширюється на національні гідрометеорологічні центри країн Європейського Союзу, на основі якого в 
режимі реального часу створюються карти ризиків можливих підтоплень [22]. 

Система взаємопов'язаних програм HEC – для комплексного управління водними ресурсами, 
працює на багатьох водозборах в США [95]. Наприклад, для моделювання річкового стоку 
використовується напіврозподілена модель HEC-HMS, яка реалізує як концептуальний, так і фізично 
обгрунтований підхід. У моделі водозбір являє собою сукупність підводозборів, в яких процеси 
стокоформування представляються боксами поверхневого і внутрішньоґрунтового шару. Процес 
інфільтрації і водний баланс в ґрунті може описуватися емпіричної кривої SCS або рішенням рівняння 
Гріна-Емпта. Поверхневий стік розраховується із застосуванням рівняння кінематичного хвилі або 
методом одиничного гідрографа. Моделі водозборів, створені на базі HEC-HMS [94], можуть бути 
інтегровані в прогностичну систему HEC-RTS, яка в поєднанні з базою даних моніторингу HEC-DSS, 

використовується як оперативна прогностична система реального часу. 
Виходячи з досвіду функціонування Європейської системи попередження паводків EFAS [92], 

системи взаємопов'язаних програм HEC, яка використовується як оперативна прогностична система в 
режимі реального часу на багатьох водозборах США [95], а також створення інформаційно-дорадчої 
системи управління меліоративними об'єктами як складними природно-технічними системами в 
Україні [36, 49, 65], для наскрізного вирішення поставлених завдань з управління пропуском паводків, 
таких як створення карт ризиків затоплень, розробка планів попередження (запобігання) і дій в 
надзвичайних ситуаціях, проектів розвитку ситуації на території, включаючи їх інженерний захист і ін., 
доцільно розглядати у взаємозв'язку всі три традиційних рівня прийняття рішень в часі. 

Аналіз роботи автоматизованих систем управління, які раніше були введені в експлуатацію, 
показав, що при роботі системи в режимі реального часу не забезпечуються необхідні рівні завчасного 
прогнозу і попередження проходження катастрофічного паводку на всьому шляху його формування. 
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Немає можливості провести аналіз ефективності системи управління по всьому спектру можливої 
реалізації природно-кліматичних умов, відповідно, обґрунтувати необхідність будівництва або 
реконструкції водопропускних, акумулюючих і регулюючих споруд в басейнах річок. 

При традиційному підході [65] рівні прийняття рішень в часі є відносно самостійними і 
включають в себе: 1) проект; 2) планове управління об'єктом; 3) оперативне управління об'єктом – і 
забезпечуються відповідним видом прогнозу факторів, що впливають. Тому для кожного рівня 
необхідно розробляти істотно різні моделі оптимізації технічних і технологічних рішень, а також 
імітаційні моделі за прогнозною оцінкою ефективності водорегулювання для сформульованих цілей, 
обраних критеріїв оптимізації, структури розрахунків по їх реалізації. 

Згідно [67, 71], при системному управлінні пропуском паводків (СУПП) рівні прийняття рішень 
слід розглядати у взаємозв'язку: 1) оперативне управління; 2) планове управління; 3) проект. Всі три 
рівні взаємопов'язані між собою і спираються на єдиний модельний комплекс для системи виду об'єкт 
→ зовнішнє середовище → їх взаємодія і загальну базу відповідного інформаційного, перш за все 
метеорологічного забезпечення [71] (рис. 7.20). 

Перший рівень прийняття рішень в часі – це оперативне управління пропуском паводків (УПП) 
в режимі: а) реального часу і б) можливих короткострокових прогнозів метеофакторів: надстрокового 
(до 3 годин), короткострокового (до 3 днів) і середньострокового (до 10 днів) – в залежності від 
прийнятого в конкретних умовах реального об'єкта кроку реалізації прогнозних моделей. 

 

 
 

Рис. 7.20. Загальна структура системного управління пропуском паводків 
 

На другому рівні прийняття рішень здійснюється розробка системних планів з управління 
пропуском паводків на основі довгострокового прогнозу, обгрунтовуються відповідні технології 
водорегулювання в річковому басейні для наступного сезону в розрізі прийнятих типових 
(розрахункових за умовами їх тепло- і вологозабезпечення) сценаріїв реалізації метеорологічних 
режимів досліджуваних умов реального об'єкта. 

Цей рівень стратегічно важливий, оскільки дозволяє в широкому діапазоні можливих сценаріїв 
розвитку подій визначити місця виникнення ризиків затоплення, потреба у додатковому будівництві 
або реконструкції протипаводкових споруд, можливість влаштування комплексу споруд або окремих 
споруд річкового басейну витримати динамічні навантаження руйнівної сили потоків води при 
проходженні паводків. 

Вирішення цього питання можливе тільки завдяки виконанню детальних прогнозних режимних 
розрахунків на довгостроковій основі для різних альтернативних варіантів схем водорегулювання в 
річковому басейні і вибору оптимальних з них в мінливих кліматичних умовах по всьому спектру 
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реалізації природно-кліматичних умов, відповідно, обґрунтувати необхідність будівництва або 
реконструкції водопропускних, акумулюючих і регулюючих споруд в басейнах річок.

При традиційному підході [65] рівні прийняття рішень в часі є відносно самостійними і 
включають в себе: 1) проект; 2) планове управління об'єктом; 3) оперативне управління об'єктом і 
забезпечуються відповідним видом прогнозу факторів, що впливають. Тому для кожного рівня 
необхідно розробляти істотно різні моделі оптимізації технічних і технологічних рішень, а також 
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рівні взаємопов'язані між собою і спираються на єдиний модельний комплекс для системи виду об'єкт 
→ зовнішнє середовище → їх взаємодія і загальну базу відповідного інформаційного, перш за все 
метеорологічного забезпечення [71] (рис. 7.20).

Перший рівень прийняття рішень в часі це оперативне управління пропуском паводків (УПП) 
в режимі: а) реального часу і б) можливих короткострокових прогнозів метеофакторів: надстрокового 
(до 3 годин), короткострокового (до 3 днів) і середньострокового (до 10 днів) в залежності від 
прийнятого в конкретних умовах реального об'єкта кроку реалізації прогнозних моделей.
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розрахункових років. 
Якщо існує потреба в будівництві або реконструкції споруд, то в силу вступає третій рівень 

прийняття рішень в часі, завдання якого полягає в розробці проектів нового будівництва або 
реконструкції акумулюють, водорегулирующих і водопропускних споруд в річковому басейні [49]. 

На стадії проектів нового будівництва та реконструкції існуючого каскаду споруд в річковому 
басейні необхідно обґрунтувати і визначити оптимальне рішення щодо типу, конструкції і параметрів 
споруд, обумовлених прийнятим способом (схемою) водорегулювання в басейні річки при існуючих 
природно-господарських умовах. 

Виходячи з наявних видів прогнозу щодо рівнів прийняття рішень в часі (1 - оперативне 
управління; 2 - планове управління; 3 - проект), для виконання режимних прогнозно-оптимізаційних 
розрахунків на довгостроковій або короткостроковій основі необхідно виходити з розробки 
відповідного прогнозу кліматичних або погодних умов, традиційно відносяться до так званого 
кліматологічних прогнозом. 

Кліматологічні прогнози – це прогнози, у яких в якості прогнозованої величини беруться середні 
багаторічні значення (норми) необхідних метеорологічних величин або їх нормований розподіл за 
розрахунковий період часу (багаторічний, річний, вегетаційний період і ін.) [49]. 

Модель прогнозної оцінки метеорологічних режимів є першою ланкою в ланцюзі реалізації будь-

яких режимних прогнозно-імітаційних розрахунків на довгостроковій або короткостроковій основі, від 
точності яких безпосередньо залежать результати всіх наступних обчислень, аж до остаточного 
прийняття управлінських, проектних або експертних рішень. 

При цьому вид і рівень складності таких моделей, їх методичне та інформаційне забезпечення 
повинні задовольняти головну вимогу – бути досить ефективними і відносно простими, придатними 
для їх практичного застосування в прогнозних режимних розрахунках. 

При системному управлінні пропуском паводків інформаційне забезпечення бази даних може 
формуватися, поповнюватися, розширюватися і розвиватися за рахунок включення в неї як даних 
багаторічних ретроспективних спостережень за основними метеофакторами, так і їх формування в 
поточні роки функціонування системи управління в районі річкового басейну, утворюючи 
саморозвиваючу систему бази даних метеорологічного забезпечення СУПП (рис. 7.21). 

 

 

Рис. 7.21. Схема реалізації саморозвиваючої системи формування бази даних метеорологічного 
забезпечення при системному управлінні пропуском паводків 
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Точність отриманих розрахунків залежить від рівня прийняття рішень в часі, виду прогнозу 
метеорологічних факторів і кроку реалізації моделі (годину, добу, пентада, декада, місяць, холодний 
або теплий період року, рік, проектний термін функціонування об'єкта). 

Для цього можуть бути ефективно використані вже існуючі і апробовані на практиці методи і 
моделі створення необхідного метеорологічного забезпечення довгострокових і короткострокових 
прогнозів, розроблені нами для управління водогосподарсько-меліоративними об'єктами і 
комплексами, які регламентуються відповідними галузевими нормативами в системі водного 
господарства України [36, 49, 65]. Функціональна схема управління пропуском паводків на основі 
єдиної бази даних щодо метеорологічного забезпечення СУПП наведена на рис. 7.22.  

 

 

Рис. 7.22. Функціональна схема управління пропуском паводків на основі єдиної бази даних щодо 
метеорологічного забезпечення: 

БДС – база даних системи; БРД – база розрахункових даних; МЗ – метеорологічне забезпечення; НДО – науково-дослідні 
організації; УБД – універсальна база даних; УПП – управління пропуском паводків 

 

Такі моделі засновані на дослідженні мінливості метеофакторів у часі за допомогою 
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метеорологічних комплексів, визначення та формалізації закономірностей формування їх в 
багаторічному і внутрішньовегетацыйному розрізі з використанням періодичних кривих Фур'є різного 
порядку в залежності від необхідної точності прогнозу з заданим розрахунковим кроком реалізації 
моделі. 

Вони дають змогу отримати типовий розподіл основних метеофакторів (сум опадів; середніх 
значень температури, дефіциту та відносної вологості повітря) для прийнятого за основу декадного 
перерізу в характерні (розрахункові) щодо умов тепло- й вологозабезпеченості періоди вегетації: дуже 
вологі, вологі; середні; сухі; дуже сухі. Така кількість типових схем метеорологічних режимів є 
достатньою для інженерної практики виконання прогнозно-оптимізаційних розрахунків на 
довготерміновій основі. 

Так, при наявності даних багаторічних спостережень за основними метеофакторами маємо 
масиви вихідних даних (баз даних), які можуть бути представлені в векторно-матричному вигляді як 

    jjjjτjfτjf H,D,T,Pxx 


, fnf ,1 ; jnj ,1 ;  n,1 ,   (7.10) 

де τjfx


– вектори стану (масиви даних ретроспективних термінових спостережень) основних 

метеофакторів сукупності  f , fnf ,1  ( 4fn ): сум опадів ( pP , мм) і середніх значень температури (

jT , 
оC), дефіцита ( jD , мм) і відносної вологості повітря ( jH , %) – за розрахункові інтервали часу 

(наприклад, доба, пентада, декада) сукупності   ,  n,1  всередині вегетаційного періоду j – х 

років спостережень сукупності  j , jnj ,1 . 

Наявність такої бази вихідних даних і можливість їх подальшого статистичного і структурного 
перетворення дозволяють отримати типові розподілу основних необхідних метеофакторів для 
прийнятого за основу розрахункового кроку реалізації прогнозної моделі в типові або характерні 
(розрахункові) за умовами тепло- і вологозабезпечення періоди (наприклад, для періодів вегетації: р = 
10% – дуже вологі; р=30% – вологі; р=50% – средні; р=70% – сухі; р=90% – дуже сухі, включаючи, при 
необхідності, їх виділені екстремальні значення) сукупності  p , pn,1p   ( pn =5). Така кількість 
типових схем метеорологічних режимів є достатньою для інженерної практики виконання прогнозно-

оптимізаційних розрахунків на довгостроковій основі. 
Кінцевий результат сформульованої задачі може бути представлений аналогічно (7.10) в 

векторно-матричному вигляді як 

    pppppτfτpf H,D,T,Pxx 


, fn,f 1 ; pn,p 1 ;  n,1 ,   (7.11) 

де τpfx


 – вектори стану (масиви розрахункових даних) основних метеофакторів сукупності  f ,

fn,f 1  ( 4fn ) в схематизованих умовах метеорологічних режимів сукупності  p , pn,1p    за 

прийняті розрахункові інтервали часу (крок дискретизації моделі)   ,  n,1 . 

База вихідних даних для виконання розрахунків за типовим розподілу метеорологічних величин 
формується з середніх або сумарних їх значень за розрахунковий інтервал часу за весь період 
спостережень (35-50 років) по найближчій (до 50 км.) до досліджуваного об'єкта метеорологічної 
станції. 

В основу вироблення управлінських рішень на всіх трьох рівнях їх прийняття в часі може бути 
покладена оцінка акумулюючої здатності річкового басейну (АЗРБ), як потенційної (передбачуваної) 
його здатності прийняти певну кількість води без порушень еколого-економічної ситуації в межах 
басейну, що встановлюється відповідними якісними і кількісними показниками 

аку

фак
ак

W

W
К ,      (7.12) 

де  акуW  – фактичний обсяг води міститься (надійшов) в межі басейну річки; акуW – обсяг води, який 
акумулюється в межах басейну річки без порушень еколого-економічної ситуації в ньому.  

Використання такого показника, в принципі, згідно [10, 38, 65], дозволяє в подальшому 
здійснювати універсальне, по своїй суті, нормування параметрів збитків від проходження паводків для 
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всіх рівнів прийняття рішень в часі, постановку і рішення відповідних прогнозно-оптимізаційних задач 
по визначенню параметрів розрахункової забезпеченості, необхідних технологічних (модулі, витрати і 
обсяги стоку, рівні води проходження паводку) та технічних параметрів (тип, конструкція регулюють і 
акумулюють ПГТС) прийнятих рішень. 

7.5.2 Сучасні системи управління пропуском паводків у Карпатському регіоні. Формування 
стоку на річковому водозборі є складним природним процесом, що включає багато взаємозалежних у 
просторі й часі компонент гідрологічного циклу, таких як поверхневий та підповерхневий стік, 
випаровування, підземні води, русловий стік. Кількісна оцінка і вимірювання більшості з чинників 
стокоформування вкрай ускладнена через просторову мінливість елементів фізико- географічних 
характеристик річкових водозборів та рушійних метеорологічних чинників. 

Разом з тим, оскільки річковий стік є геофізичним процесом, то для його опису, розрахунку і 
прогнозування застосовують прийоми і методи математичного моделювання, вирішуючи при цьому 
задачу опису трансформації поданої та наявної на водозборі вологи у річковий стік з урахуванням 
втрат на випаровування, акумуляцію в пониженнях рельєфу тощо. Тобто, моделювання гідрологічних 
систем представляє собою застосування математичних і логічних процедур, які встановлюють кількісні 
співвідношення між характеристиками стоку та стокоформуючими факторами. При цьому 
використовують як загальні теоретичні уявлення про процес формування стоку, так і емпірично 
встановлені  співвідношення для опису окремих складових процесу стокоформування. 

Так, математичні моделі формування річкового стоку (або моделювання процесу “опади-стік”) на 
водозборі поділяються на дві категорії моделей: 

• Моделі із зосередженими параметрами. 
• Моделі із розподіленими параметрами. 
Приведена класифікація базується на різному за деталізацією підході до опису фізичного процесу 

стоку води з водозбору, тобто трансформації опадів у річковий стік [98]. 
Моделі із зосередженими параметрами не враховують просторову змінність фізико-географічних 

характеристик водозбору, при їх розробці нехтують деталізацією процесів стокоформування на 
окремих ділянках і оперують з деякими інтегральними для всього досліджуваного водозбору 
характеристиками, тобто оцінюють середні для водозбору параметри. Такі моделі представляють 
водозбір у вигляді боксів або «чорних ящиків», кожний з яких описує певну компоненту стоку – 
поверхневий стік, стік у верхніх шарах ґрунту (так званий підповерхневий стік), підземний стік і т.д., 
параметри яких не змінюються у межах басейну. Розрахунок стоку в кожному боксі та потоків між 
ними виконується на основі балансових співвідношень (рівняння водного балансу). Як правило, 

параметри таких моделей встановлюються емпіричним або напівемпіричним шляхом на основі аналізу 
багаторічних рядів спостережень за гідрометеорологічними факторами стоку (такими, як опади, 
випаровування, сніговий покрив, температура повітря тощо) і безпосередньо самим річковим стоком. 
Таким чином, застосовуючи методи оптимізації, отримують приблизні оцінки параметрів, при яких є 
найкраща відповідність між фактичним та розрахованим гідрографами. 

Прикладами моделей із зосередженими параметрами є HEC-1, HYMO, tankmodel, NAM [9], а 
також вітчизняні моделі СНІГ, СЛОЙ, ДОЩ [74]. 

З розвитком обчислювальних потужностей, прогресом у галузі геоінформаційних систем (ГІС) і 
удосконалення засобів вимірювання з 80-тих років минулого століття на перший план виходить новий 
клас моделей – моделі із розподіленими параметрами. 

В основі розподілених моделей «опади – стік» лежать фізичні закони збереження маси, енергії та 
імпульсу. Моделі базуються на чисельному розв’язку системи одновимір- них гіперболічних рівнянь у 
часткових похідних – рівнянь Сен-Венана та їх спрощених варіантів – рівнянь дифузійної і 
кінематичної хвилі [25, 99]. 

На відміну від моделей із зосередженими параметрами, розподілені моделі базуються на сіткових 
(растрових) методах, у яких інформація про водозбір представляється у вигляді сіток (кінцево-

різницевих, кінцево-елементних та растрових) із відповідним просторовим кроком. Сітки (Grids) 
відображують детальну інформацію про ландшафт водозбору: топографію, землекористування, 
рослинність, типи ґрунтів. Значення в елементах (комірках) сітки являються параметрами моделі. 
Відповідні карти отримують за допомогою супутникових зйомок або ж детальних геодезичних робіт та 
інструментальних досліджень компонентів ландшафту. Завдяки цьому, враховується фізико-

географічна неоднорідність території водозбору. 
Внаслідок можливості застосування таких підходів моделі із розподіленими параметрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

всіх рівнів прийняття рішень в часі, постановку і рішення відповідних прогнозно-оптимізаційних задач 
по визначенню параметрів розрахункової забезпеченості, необхідних технологічних (модулі, витрати і 
обсяги стоку, рівні води проходження паводку) та технічних параметрів (тип, конструкція регулюють і 
акумулюють ПГТС) прийнятих рішень.

7.5.2 Сучасні системи управління пропуском паводків у Карпатському регіоні. Формування 
стоку на річковому водозборі є складним природним процесом, що включає багато взаємозалежних у 
просторі й часі компонент гідрологічного циклу, таких як поверхневий та підповерхневий стік, 
випаровування, підземні води, русловий стік. Кількісна оцінка і вимірювання більшості з чинників 
стокоформування вкрай ускладнена через просторову мінливість елементів фізико- географічних 
характеристик річкових водозборів та рушійних метеорологічних чинників.

Разом з тим, оскільки річковий стік є геофізичним процесом, то для його опису, розрахунку і 
прогнозування застосовують прийоми і методи математичного моделювання, вирішуючи при цьому 
задачу опису трансформації поданої та наявної на водозборі вологи у річковий стік з урахуванням 
втрат на випаровування, акумуляцію в пониженнях рельєфу тощо. Тобто, моделювання гідрологічних 
систем представляє собою застосування математичних і логічних процедур, які встановлюють кількісні 
співвідношення між характеристиками стоку та стокоформуючими факторами. При цьому 
використовують як загальні теоретичні уявлення про процес формування стоку, так і емпірично 
встановлені  співвідношення для опису окремих складових процесу стокоформування.

Так, математичні моделі формування річкового стоку (або моделювання процесу “опади-стік”) на 
водозборі поділяються на дві категорії моделей:

• Моделі із зосередженими параметрами.
• Моделі із розподіленими параметрами.
Приведена класифікація базується на різному за деталізацією підході до опису фізичного процесу 

стоку води з водозбору, тобто трансформації опадів у річковий стік [98].
Моделі із зосередженими параметрами не враховують просторову змінність фізико-географічних 

характеристик водозбору, при їх розробці нехтують деталізацією процесів стокоформування на 
окремих ділянках і оперують з деякими інтегральними для всього досліджуваного водозбору 
характеристиками, тобто оцінюють середні для водозбору параметри. Такі моделі представляють 
водозбір у вигляді боксів або «чорних ящиків», кожний з яких описує певну компоненту стоку 
поверхневий стік, стік у верхніх шарах ґрунту (так званий підповерхневий стік), підземний стік і т.д., 
параметри яких не змінюються у межах басейну. Розрахунок стоку в кожному боксі та потоків між 
ними виконується на основі балансових співвідношень (рівняння водного балансу). Як правило
параметри таких моделей встановлюються емпіричним або напівемпіричним шляхом на основі аналізу 
багаторічних рядів спостережень за гідрометеорологічними факторами стоку (такими, як опади, 
випаровування, сніговий покрив, температура повітря тощо) і безпосередньо самим річковим стоком. 
Таким чином, застосовуючи методи оптимізації, отримують приблизні оцінки параметрів, при яких є 
найкраща відповідність між фактичним та розрахованим гідрографами.

Прикладами моделей із зосередженими параметрами є HEC-1, HYMO, tankmodel, NAM [9], а 
також вітчизняні моделі СНІГ, СЛОЙ, ДОЩ [74].

З розвитком обчислювальних потужностей, прогресом у галузі геоінформаційних систем (ГІС) і 
удосконалення засобів вимірювання з 80-тих років минулого століття на перший план виходить новий 
клас моделей моделі із розподіленими параметрами.

В основі розподілених моделей «опади стік» лежать фізичні закони збереження маси, енергії та 
імпульсу. Моделі базуються на чисельному розв’язку системи одновимір- них гіперболічних рівнянь у 
часткових похідних рівнянь Сен-Венана та їх спрощених варіантів рівнянь дифузійної і 
кінематичної хвилі [25, 99].

На відміну від моделей із зосередженими параметрами, розподілені моделі базуються на сіткових 
(растрових) методах, у яких інформація про водозбір представляється у вигляді сіток (кінцево-

різницевих, кінцево-елементних та растрових) із відповідним просторовим кроком. Сітки (Grids) 
відображують детальну інформацію про ландшафт водозбору: топографію, землекористування, 
рослинність, типи ґрунтів. Значення в елементах (комірках) сітки являються параметрами моделі. 
Відповідні карти отримують за допомогою супутникових зйомок або ж детальних геодезичних робіт та 
інструментальних досліджень компонентів ландшафту. Завдяки цьому, враховується фізико-

географічна неоднорідність території водозбору.
Внаслідок можливості застосування таких підходів моделі із розподіленими параметрами 
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використовують меншу кількість емпіричних (евристичних) параметрів, отриманих в результаті 
вивчення і статистичної обробки багаторічних залежностей опадів і стоку на водозборі. Тобто можна 
говорити про наявність фізичного змісту у параметрах розподілених моделей, оскільки вони можуть 
бути безпосередньо виміряні під час польових експедицій і т.п. Цей факт вигідно вирізняє розподілені 
моделі від моделей із зосередженими параметрами і дозволяє більш швидко та ефективно 
налаштовувати параметри моделі, використовувати моделі такого класу для розрахунків стоку на не 
вивчених у гідрологічному відношенні територіях, тобто на водозборах з недостатньою кількістю 
даних натурних спостережень за елементами водного режиму або ж їх повною відсутністю [24, 93, 98, 
100]. 

Як приклади розподілених моделей «опади – стік» можна привести такі наявні  моделі: SHE [91], 
TOPMODEL [96], TOPKAPI [97]. 

Слід зазначити, що вітчизняні моделі СНІГ, СЛОЙ, ДОЩ [74] використані для попередження та 
прогнозування повеней і паводків у модельному комплексі автоматизованої інформаційно-

вимірювальної система “Тиса” як оперативної прогностичної системи управління паводками в режимі 
реального часу. Поштовхом для створення системи стала угода між Мінводгоспом УРСР і 
Держвідомством водного господарства Угорської Народної Республіки по темі “Інформаційно-

вимірювальна система для прогнозу паводків і управління водними ресурсами басейнів рік”, 
підписаної в м. Будапешт 16 грудня 1986 р. 

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система “Тиса” створена для боротьби, 
попередження та прогнозування повеней і паводків в Україні у басейнах річок Тиса, Латориця і Уж на 
території Закарпатської області. 

Основна мета, яка була закладена в створену АІВС "Тиса" на Закарпатті – це оперативне 
прогнозування гідрографів паводків на річках басейну за допомогою спеціального математичного, 
інформаційного і програмного забезпечення; підготовка достовірної прогнозної інформації про 
параметри паводку і передача її в автоматичному режимі відповідним службам оповіщення і 
протипаводковим підрозділам; видача рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо 
безаварійного пропуску паводків. 

Область впровадження АІВС “Тиса” – це басейнове управління водних ресурсів річки Тиса 
(БУВР Тиси), започаткування якого було ініційоване наказом Державного агентства водних ресурсів 
України від 30. 08.2011 р. № 149 «Про питання Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса» 
Закарпатське обласне виробниче управління по меліорації і водному господарству перейменовано з 12 
вересня 2011 р. в Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси). БУВР Тиси є 
бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу 
виконавчої влади у галузі розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання 
та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – 
Держводагентство). Одна з основних функцій якого є забезпечення функціонування і розвиток спільної 
українсько-угорської автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи для прогнозування 
паводків і управління водними ресурсами в басейні р. Тиса (АІВС “Тиса”) та геоінформаційної системи 
водогосподарських об’єктів Закарпатської області, структурна схема БУВР подана на (рис. 7.23). 

БУВР Тиси у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує у межах басейну 
р. Тиса реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження та відтворення 
водних ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, 
державних меліоративних систем, вирішує разом з органами виконавчої влади та іншими 
організаціями, установами, підприємствами питання забезпечення населення і галузей економіки 
водними ресурсами. 

Виконання покладених завдань та функцій БУВР Тиси здійснює через Берегівське, 
Виноградівське, Мукачівське, Тячівське, Ужгородське міжрайонні управління водного господарства 
(МУВГ) (рис. 7.24). 

БУВР Тиси у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку 
з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними 
органами Мінприроди, МНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними 
органами, іншими організаціями, підприємствами і установами, а також з ДП «Об’єднана дирекція 
будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області» в частині виконання довгострокових 
комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації водогосподарських систем, 
гідротехнічних споруд та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод. 
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Рис. 7.23. Структурна схема басейнового управління водних ресурсів річки Тиса 

 

 

Рис. 7.24. Зони діяльності МУВГ 
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Рис. 7.24. Зони діяльності МУВГ
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Основні завдання управління полягають у наступному: 
1. Забезпечення державного управління водними ресурсами, реалізація державної політики у 

сфері використання, збереження та відтворення поверхневих вод, забезпечення потреб населення і 
галузей економіки водними ресурсами. 

2. Виконання довгострокових комплексних програм щодо забезпечення надійної експлуатації 
водогосподарських систем, гідротехнічних споруд і окремих об’єктів інженерної інфраструктури, які 
перебувають у державній власності і знаходяться на балансі водогосподарських організацій, 
підпорядкованих БУВР Тиси, та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод у 
межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, 
включаючи протипаводковий захист цих територій. 

3. Реалізація заходів щодо розвитку водного господарства і меліорації земель, експлуатації 
об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарських меліоративних систем у 
Закарпатській області. 

Відповідно функції басейнового управління: 
1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування 

щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, 
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів басейну р. Тиса, а також меліорації земель 
та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних 
систем та бере участь у їх реалізації, а також здійснює планування розвитку водного господарства, 
меліорації земель та водогосподарського будівництва у Закарпатській області. 

2. Виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що 
знаходяться в оперативному управлінні БУВР Тиси. 

3. Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє 
пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства басейну р. Тиса. 

4. Здійснює інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем, 
затверджує правила, встановлює режими їх експлуатації, забезпечує їх дотримання та експлуатацію. 

5. Здійснює державний облік водокористування у межах Закарпатської області. 
6. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення 

гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, 
на водних об’єктах та водогосподарських системах басейну Тиси. 

7. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок басейну Тиси, координує та бере 
участь у їх реалізації, а також здій нює спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних 
споруд та дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем, надає в межах 
повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону. 

8. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво з питань управління, 
використання, охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах басейну р. 
Тиса. 

9. Забезпечує функціонування і розвиток спільної українсько-угорської автоматизованої 
інформаційно-вимірювальної системи для прогнозування паводків і управління водними ресурсами в 
басейні р. Тиса (АІВС “Тиса”) та геоінформаційної системи водогосподарських об’єктів Закарпатської 
області. 

10. Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо 
проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем, 
гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів багатоцільового використання, виступає 
замовником у встановленому чинним законодавством порядку проектно-кошторисної документації та 
робіт щодо водогосподарського та меліоративного будівництва. Здійснює аналіз технічного стану 
гідротехнічних споруд та меліоративних систем, нагляд за збереженням водогосподарських споруд і 
пристроїв. 

11. Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод басейну р. Тиса, бере участь 
у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів, 
інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування та населення. Розглядає та погоджує проекти паспортів місць видалення відходів у 
межах Закарпатської області. 

12. Формує довгостроковий прогноз водогосподарських балансів, розробляє схеми комплексного 
використання та охорони водних ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із 
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міжбасейновим та міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод. 
13. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації в басейні річки Тиса. 
14. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків 
повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу. 

15. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні р. 
Тиса та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної 
обстановки у межах Закарпатської області. 

16. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних 
ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання 
сучасних засобів поширення інформації. 

17. Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє 
створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері 
розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних 
ресурсів. 

18. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань. 

Створення АІВС “Тиса” спрямовано на наукове забезпечення управління водними ресурсами 
басейну р. Тиса, програми боротьби з паводками, дає можливість здійснити автоматизацію і 
розширення зон спостережень, збору і обробки інформації з районів інтенсивного формування стоку 
(гірські, передгірні), попередження про формування, проходження паводків та вжиття відповідних 
заходів по захисту територій від затоплень. 

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиси забезпечує функціонування багатьох підсистем. У складній 
системі передбачено вирішення важливих часткових цілей, сукупність яких у виді підсистем можна 
розглядати, як модель великої системи. 

 Функціональна структура АІВС ”Тиса” передбачає розподіл системи на такі підсистеми: 
 Прогнозування дощових, тало-дощових і селевих паводків. 
 Контроль параметрів та прогнозування якості природних і скидних вод. 
 Прогнозування зон затоплення і можливих збитків від затоплення дощовими, тало-дощовими і 

селевими паводками. 
 Розробка оперативних планів протипаводкових заходів. 
 Функціонування водного господарства в особливий період (підсистема ЦО). 
До складу АІВС “Тиса” входять: 
1. Центр збору і обробки інформації (ЦЗІ) – м. Ужгород, офіс Басейнового управління водних 

ресурсів річки Тиса; 
2. Автоматизовані вимірювальні станції (АВС); 
3. Система зв’язку. 
 АІВС “Тиса” у своїй роботі також використовує дані, що отримує з метеорологічного радара (м. 

Нопкор, Угорська Республіка) та метеорологічного супутника “МЕТЕО sat” (ЄС). 
Центр збору інформації обладнаний міні-АТС, центральним комп’ютером і сервером бази даних, 

до якого підключена локальна обчислювальна мережа на 24 комп’ютеризовані робочі місця. 
Встановлено спеціальне програмне забезпечення: 

1. Програма “Radar” для роботи з даними метеорологічного радара; 
2. Програма “ICI sat” для роботи із знімками з метеорологічного супутника; 
3. Програма “MS Excel 97” для обробки даних з АВС на робочих місцях; 
4. Програмне забезпечення “Mike 11” для моделювання розвитку паводків  на основі даних 

АІВС “Тиса”; 
5. Програмне забезпечення “ArcGIS” для аналізу результатів моделювання та побудови зон 

затоплення. 
В ЦЗІ відбувається накопичення, обробка всієї інформації, моделювання та аналіз розвитку 

паводків, подальша передача інформації та рекомендацій в органи влади і аналітичний ЦЗІ в м. 
Ніредьхаза (Угорська Республіка). 

Автоматизовані вимірювальні станції у кількості 50 штук призначені для вимірювання таких 
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міжбасейновим та міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод.
13. Забезпечує роботу функціональної відомчої системи із запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації в басейні річки Тиса.
14. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків 
повеней, забезпечення безаварійного пропуску повеней, паводків та льодоходу.

15. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні р. 
Тиса та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної 
обстановки у межах Закарпатської області.

16. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних 
ресурсів; забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання 
сучасних засобів поширення інформації.

17. Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє 
створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері 
розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних 
ресурсів.

18. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань.

Створення АІВС “Тиса” спрямовано на наукове забезпечення управління водними ресурсами 
басейну р. Тиса, програми боротьби з паводками, дає можливість здійснити автоматизацію і 
розширення зон спостережень, збору і обробки інформації з районів інтенсивного формування стоку 
(гірські, передгірні), попередження про формування, проходження паводків та вжиття відповідних 
заходів по захисту територій від затоплень.

Автоматизована інформаційно-вимірювальна система для прогнозу паводків і управління 
водними ресурсами в басейні р. Тиси забезпечує функціонування багатьох підсистем. У складній 
системі передбачено вирішення важливих часткових цілей, сукупність яких у виді підсистем можна 
розглядати, як модель великої системи.

Функціональна структура АІВС ”Тиса” передбачає розподіл системи на такі підсистеми:
 Прогнозування дощових, тало-дощових і селевих паводків.
 Контроль параметрів та прогнозування якості природних і скидних вод.
 Прогнозування зон затоплення і можливих збитків від затоплення дощовими, тало-дощовими і 

селевими паводками.
 Розробка оперативних планів протипаводкових заходів.
 Функціонування водного господарства в особливий період (підсистема ЦО).
До складу АІВС “Тиса” входять:

 Центр збору і обробки інформації (ЦЗІ) м. Ужгород, офіс Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса;

 Автоматизовані вимірювальні станції (АВС);
 Система зв’язку.

АІВС “Тиса” у своїй роботі також використовує дані, що отримує з метеорологічного радара (м. 
Нопкор, Угорська Республіка) та метеорологічного супутника “МЕТЕО sat” (ЄС).

Центр збору інформації обладнаний міні-АТС, центральним комп’ютером і сервером бази даних, 
до якого підключена локальна обчислювальна мережа на 24 комп’ютеризовані робочі місця. 
Встановлено спеціальне програмне забезпечення:

 Програма “Radar” для роботи з даними метеорологічного радара;
 Програма “ICI sat” для роботи із знімками з метеорологічного супутника;
 Програма “MS Excel 97” для обробки даних з АВС на робочих місцях;
 Програмне забезпечення “Mike 11” для моделювання розвитку паводків  на основі даних 

АІВС “Тиса”;
 Програмне забезпечення “ArcGIS” для аналізу результатів моделювання та побудови зон 

затоплення.
В ЦЗІ відбувається накопичення, обробка всієї інформації, моделювання та аналіз розвитку 

паводків, подальша передача інформації та рекомендацій в органи влади і аналітичний ЦЗІ в м. 
Ніредьхаза (Угорська Республіка).

Автоматизовані вимірювальні станції у кількості 50 штук призначені для вимірювання таких 
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метеорологічних параметрів, як: 

 швидкість вітру в діапазоні 0,2…100 м/сек із точністю ±0,1 м/сек для діапазону 

0,2...20…20 м/сек; ±0,3 м/сек для швидкостей 20…60 м/сек і ±1 м/сек для швидкостей 60…100 

м/сек; 
 напрямок вітру в діапазоні 0…360° з похибкою ±3°; 
 температури повітря -40°…+40°С із похибкою ±0,1°С; 
 відносну вологість повітря 10...95…95% для температур до +60°С з похибкою ±2%; 
 атмосферного тиску в діапазоні 420…1100 гПа з похибкою ±1 гПа;     
 кількість опадів у діапазоні 0,1…10 мм із точністю ± 0,1 мм. 

Деякі станції вимірюють тільки температуру повітря і кількість опадів. 
Вимірювання атмосферних опадів має проводитися з накопиченням 

(акумулятивно) із обнулінням показників о 8 годині. 
Обладнання повинно безвідмовно працювати в повному діапазоні 

метеорологічних умов, які характерні для Карпатського регіону. А саме в діапазоні: 
- температура повітря -40…+40°С;  
- швидкість вітру до 150 км/год; 

- відносна вологість до 100%; 

-опади до 25 мм/хв. 
АВС розмішені в характерних водомірних створах. Це створи на річці вище та нижче впадіння 

великих приток або на притоку перед його впадінням у річку вищого порядку. АВС також обладнують 
на існуючих або закритих водомірних постах гідрометеорологічної служби, де накопичена значна 
інформація за попередні роки. 

АВС виконують наступні функції: 1) проводять автоматичне неперервне вимірювання 
гідрологічних та кліматичних параметрів; 2) проводять обробку результатів вимірювання та зберігають 
у пам’яті архівні дані; 3) автоматично формують, архівують та відправляють на сервер ЦЗІ дані 
спостережень. 

Залежно від місця розташування у водомірному створі АВС бувають берегового і мостового 
типу. Берегові АВС розміщують на берегах річок в місцях, що не затоплюються під час максимальних 
паводків. В склад берегових АВС входять: будівля; гідрологічний колодязь; водозабірна труба; 
вимірювальне та передавальне обладнання (рис. 7.25). 

 

 
 

Рис. 7.25. Схема автоматизовано вимірювальної станції: 
1 – будівля АВС; 2 – гідрологічний колодязь; 3 – водозабірна труба; 4 – поплавковий датчик виміру рівня води; 

 5 – барометричний датчик виміру рівня води; 6 – датчик рівня опадів; 7 – ретранслятор 
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Будівля АВС призначена для розміщення обладнання. Гідрологічний колодязь виконується із 
залізобетонних кілець або металевої труби великого діаметру (1,0…2,0 м) і призначений для 
розміщення датчиків рівня води. Водозабірна труба забезпечує поступлення води з річки в колодязь. Її 
розміщують нижче історичного мінімального рівня води. 

До складу обладнання АВС входять: 1. Первинні прилади (датчики, сенсори): барометричний, 
радарний, поплавковий; датчики виміру рівня води; датчики рівня опадів; датчики температури води і 
повітря; 2. Блок збору інформації та комунікаційний блок: - блок збереження вимірів та контролер; - 
УКХ радіостанція та модем; - акумулятор; 3. Блок захисту майна; 4. Блок енергозабезпечення; 5. 
Ретранслятор; 6. Сервер бази даних і обробки інформації; 7. Програма управління процесами, збору, 
збереження та відображення інформації; 8. Комп’ютер, що має безпосередній зв'язок з центральним 
комп’ютером. 

Визначені параметри рівнів води передаються системою радіорелейного або супутникового 
зв’язку в наступному режимі: 

- для звичайних гідрологічних умов – один раз на 4 години; 
- при формування та проходженні паводків – один раз на 1 годину. 
Передача іншої гідрологічної інформації здійснюється шість разів на добу. Отримана інформація 

передається через 5 – 15 хвилин після вимірювання і зберігається у базі даних у вигляді графіків або 
таблиць. 

АВС мостового типу розміщується на опорі існуючого мосту біля фарватеру річки. Вона 
складається із захисної металевої труби, що кріпиться до опори, в якій розміщується пластикова труба з 
вимірювальним та передавальним обладнанням. 

Система зв’язку і передачі інформації між АВС та ЦЗІ здійснюється за допомогою цифрового 
УКХ – радіозв’язку. Зв'язок підтримують 8 ретрансляторів, зони роботи яких охоплює практично всю 
населену територію області. Частина АВС для передачі інформації використовує супутниковий зв'язок 
системи EUMETSAT. Зв'язок між ЦЗІ в м. Ужгород і м. Ніредьгаза підтримується за допомогою 
мікрохвильового радіорелейного зв’язку (рис. 7.26). 

 

 
 

Рис. 7.26. Схема передачі даних в АІВС “Тиса” 
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Будівля АВС призначена для розміщення обладнання. Гідрологічний колодязь виконується із 
залізобетонних кілець або металевої труби великого діаметру (1,0…2,0 м) і призначений для 
розміщення датчиків рівня води. Водозабірна труба забезпечує поступлення води з річки в колодязь. Її 
розміщують нижче історичного мінімального рівня води.

До складу обладнання АВС входять: 1. Первинні прилади (датчики, сенсори): барометричний, 
радарний, поплавковий; датчики виміру рівня води; датчики рівня опадів; датчики температури води і 
повітря; 2. Блок збору інформації та комунікаційний блок: - блок збереження вимірів та контролер; -
УКХ радіостанція та модем; - акумулятор; 3. Блок захисту майна; 4. Блок енергозабезпечення; 5. 
Ретранслятор; 6. Сервер бази даних і обробки інформації; 7. Програма управління процесами, збору, 
збереження та відображення інформації; 8. Комп’ютер, що має безпосередній зв'язок з центральним 
комп’ютером.

Визначені параметри рівнів води передаються системою радіорелейного або супутникового 
зв’язку в наступному режимі:

- для звичайних гідрологічних умов один раз на 4 години;
- при формування та проходженні паводків один раз на 1 годину.
Передача іншої гідрологічної інформації здійснюється шість разів на добу. Отримана інформація 

передається через 5 15 хвилин після вимірювання і зберігається у базі даних у вигляді графіків або 
таблиць.

АВС мостового типу розміщується на опорі існуючого мосту біля фарватеру річки. Вона 
складається із захисної металевої труби, що кріпиться до опори, в якій розміщується пластикова труба з 
вимірювальним та передавальним обладнанням.

Система зв’язку і передачі інформації між АВС та ЦЗІ здійснюється за допомогою цифрового 
УКХ радіозв’язку. Зв'язок підтримують 8 ретрансляторів, зони роботи яких охоплює практично всю 
населену територію області. Частина АВС для передачі інформації використовує супутниковий зв'язок 
системи EUMETSAT. Зв'язок між ЦЗІ в м. Ужгород і м. Ніредьгаза підтримується за допомогою 
мікрохвильового радіорелейного зв’язку (рис. 7.26).

Рис. 7.26. Схема передачі даних в АІВС Тиса
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Метеорологічний радар подає на ЦЗІ поточну інформацію в режимі реального часу про стан 
атмосфери в басейні р. Тиса та інтенсивність опадів. 

Метеорологічний супутник надає інформацію про стан атмосфери та земної поверхні, її 
фотографії, ступінь зволоження та ін. 

Для прогнозування паводкової ситуації в Карпатському регіоні можливе застосування різних 
прогностичних систем. Система Flomatis (Німеччина) була розроблена в межах міжнародної співпраці з 
ЄС для моделювання паводків в басейні Верхньої Тиси на території Закарпаття та ще трьох суміжних 
країн. 

Основою системи є модель “опади – стік” Kalipso, що дозволяє проводити моделювання водного 
балансу території. Модель враховує основні гідрологічні процеси спочатку у вертикальному, потім у 
горизонтальному напрямках. У вертикальному напрямку враховується накопичення, ущільнення та 
танення снігу, утворення перешкод, фільтрація, накопичення підземних вод, випаровування. В 
горизонтальному напрямку моделюється поверхневий, ґрунтовий, підземний стік, проходження 
паводків у річках, наповнення водосховищ. 

Для створення моделі вся територія Верхньої Тиси була поділена на 122 субводозбори, які є 
частинами басейну. Кожен субводозбір представляє одну з регіональних зон (низина, передгір’я, 
високогір’я). 

В межах одного субводозбору ґрунти та землекористування можуть різнитися, однак вони далі 
структуруються на гідротопи однакового землекористування та види ґрунтів. Кожен гідротоп 
визначається 17 параметрами, що описують шари ґрунтів, рослинний покрив і фільтраційні 
властивості. Додатково 33 параметри визначають характер поверхні і гідрогеологію кожного 
субводозбору. Для басейну Верхньої Тиси сформовано 310 гідротопів, де вертикальні гідрологічні 
процеси послідовно моделюються і в кінці об’єднуються для кожного субводозбору. Далі відбувається 
моделювання горизонтальних процесів. 

Водні потоки представлені 106 ділянками річок, що об’єднані з субводозборами в єдину 
гідрологічну систему Верхньої Тиси. Результати моделі – це гідрографи всіх вертикальних і 
горизонтальних процесів у кожному субводозборі та між ділянками водотоків. Параметри гідрологічної 
моделі визначаються довгостроковими періодами (часовий крок – одна доба) і окремими штормовими 
випадками (часовий крок – одна година). 

В умовах Закарпаття впроваджена програмна система MIKE 11 (Датський інститут гідравліки), 
що складається з моделі бічного припливу до ріки “опади-стік” MIKE 11-NAM та моделі річкових 
гідродинамічних процесів MIKE 11– HD. В моделі MIKE 11-NAM річковий водозбір характеризують 
наступні дані: снігозапаси та сніготанення, поверхневий, ґрунтовий та підземний стік. Процеси стоку 
описані простими воднобалансовими співвідношеннями на основі 15…20 параметрів. Визначений за 
допомогою моделі стік зі схилів водозбору передається на вхід гідродинамічної моделі для подальшої 
трансформації у руслах. В моделі MIKE 11– HD річка розбивається по довжині на невеликі ділянки. 
Гідравлічні характеристики русла в кожному створі визначаються шляхом розв’язання системи рівнянь 
Сен-Венана. 

Залежно від наявності вихідних даних для більшої частини р. Тиса та її головних приток була 
застосована гідродинамічна модель MIKE 11– HD. Вони розроблялись за наступним алгоритмом: 
декомпозиція р. Тиса та її приток на окремі секції; створення річної сітки в MIKE 11– HD; обробка 
поперечних перерізів; інтеграція в річну сітку гідротехнічних споруд; граничні умови; калібрування та 
верифікація. 

Були прийняті наступні граничні умови:   
1. На вході у кожну секцію – витрати води, що визначались за допомогою моделі “опади-стік” 

або взяті з історичних даних; 
2. На виході – криві залежності витрати від рівнів води Q=f(H); 
Модель MIKE 11-NAM “опади-стік” була застосована на 7 водозборах у басейні Верхньої Тиса 

для аналізу повеневих явищ та прогнозування повеней. В якості граничних умов були використані 
значення опадів та температур. Верифікація моделі показала середню похибку 10…15 % для повеневих 
явищ, що вважається хорошим результатом. Наведені моделі можуть бути використані як окремо, так і 
комбіновано. Для управління паводками рекомендовано використовувати наступні моделі: 

1. Індивідуальні HD – моделі для малих субводозборів; 
2. Комбіновані HD – моделі для усього водозбору р. Тиса; 
3. Індивідуальні NAM – моделі для прогнозування витрат на субвдозборах; 
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4. Комбіновані HD та NAM – моделі для водозборів. 
Для підвищення ефективності прогнозування паводків модель MIKE 11 рекомендовано 

застосовувати з метеорологічною моделлю PSU – NCAR MM5. Модель ММ5 призначена для 
моделювання та прогнозування атмосферної циркуляції на обмеженій території. На її основі 
розроблена система MM5 – Україна і MM5 – Закарпаття. MM5 – Закарпаття надає прогноз температури 
повітря та опадів на 4 доби і запускається двічі на добу. 

Застосування ММ5 дозволяє створити автоматизований ланцюг ММ5→ NAM→Витрати. В цій 
системі модель ММ5 – Закарпаття дозволяє отримати прогноз опадів та температури. Базуючись на 
метеорологічному прогнозі, модель MIKE 11-NAM визначає витрати в замикаючому створі водозбору. 
Можливим є створення ланцюгу моделей ММ5→ NAM→ HD→ База даних, що покращить управління 
паводками. 

 В Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті розроблені басейнові 
прогностичні системи для річок Карпатського регіону, які ґрунтуються на математичному моделюванні 
повеней та паводків. Розглянемо основні засади створення басейнової прогностичної системи р. Тиса. 

Основою методичної бази прогностичної системи в басейні Тиси є математичні моделі 
формування дощового та сніго-дощового стоку, а також похідні від них – локальні моделі. Структури 
цих моделей дають змогу враховувати неоднорідність водоутворення як за площею так і залежно від 
висоти місцевості а також відмінності в умовах переміщення паводкових хвиль річковою мережею. У 
басейні Тиси виділені просторові об’єкти – часткові басейни, часткові площі та висотні зони. На 
кожному з цих просторових об’єктів діють математичні моделі за відповідних оптимальних параметрів 
і метеорологічних умов, що складаються на певний термін. 

До складу прогностичної системи “Тиса” залучено математичні моделі типу “опади-стік” і 
“сніготанення-стік”. При цьому мається на увазі те, що в загальному об’ємі паводкової хвилі 
взаємодіють чотири складові різного генетичного походження: поверхневий стік, ґрунтовий стік, стік 
за рахунок виснаження запасів води, що накопичилися в русловій мережі перед поточним паводком, та 
підземний стік. Ця особливість формування стоку води з гірських водозборів урахована в 
математичних моделях дощового стоку ДОЩ-3 (рис. 7.27) і сніго-дощового стоку  СНІГ-3.  

 

 
 

Рис. 7.27. Структура паралельної підсистеми математичної моделі ДОЩ-3 
P – інтенсивність опадів, мм; D – дефіцит вологості повітря, гПа;  
U – швидкість вітру, м/с; W – загальне зволоження водозбору, мм; 

 d – дефіцит вологості ґрунту, мм; E – інтенсивність випаровування, мм;  
hn – інтенсивність поверхневого затримання води, мм; h – інтенсивність затримання води в ґрунті, мм;  

I – інтенсивність інфільтрації, мм; i0 – інтенсивність фільтрації води, мм; q1, q2, q3 – інтенсивність 
поверхневого, ґрунтового і підземного водоутворення, мм; p1(τ), p2(τ) – функції впливу поверхневого і 
підповерхневого стоку; Q1, Q2, O3 – витрати поверхневого, ґрунтового та підземного стоку, м3/с;  

QR – витрата води внаслідок виснаження запасів води, що знаходилися в річковій мережі на початок періоду 
розрахунку, м3/с; Q – витрата води із часткової площі водозбору, м3/с. 

 

В цій структурі задіяна апріорна інформація про фізичні уявлення щодо гідрологічних і 
метеорологічних процесів, які призводять до водоутворення та перебігу стоку води: поверхневе 
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4. Комбіновані HD та NAM моделі для водозборів.
Для підвищення ефективності прогнозування паводків модель MIKE 11 рекомендовано 

застосовувати з метеорологічною моделлю PSU NCAR MM5. Модель ММ5 призначена для 
моделювання та прогнозування атмосферної циркуляції на обмеженій території. На її основі 
розроблена система MM5 Україна і MM5 Закарпаття. MM5 Закарпаття надає прогноз температури 
повітря та опадів на 4 доби і запускається двічі на добу.

Застосування ММ5 дозволяє створити автоматизований ланцюг ММ5→ NAM→Витрати. В цій 
системі модель ММ5 Закарпаття дозволяє отримати прогноз опадів та температури. Базуючись на 
метеорологічному прогнозі, модель MIKE 11-NAM визначає витрати в замикаючому створі водозбору. 
Можливим є створення ланцюгу моделей ММ5→ NAM→ HD→ База даних, що покращить управління 
паводками.

В Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті розроблені басейнові 
прогностичні системи для річок Карпатського регіону, які ґрунтуються на математичному моделюванні 
повеней та паводків. Розглянемо основні засади створення басейнової прогностичної системи р. Тиса.

Основою методичної бази прогностичної системи в басейні Тиси є математичні моделі 
формування дощового та сніго-дощового стоку, а також похідні від них локальні моделі. Структури 
цих моделей дають змогу враховувати неоднорідність водоутворення як за площею так і залежно від 
висоти місцевості а також відмінності в умовах переміщення паводкових хвиль річковою мережею. У 
басейні Тиси виділені просторові об’єкти часткові басейни, часткові площі та висотні зони. На 
кожному з цих просторових об’єктів діють математичні моделі за відповідних оптимальних параметрів 
і метеорологічних умов, що складаються на певний термін.

До складу прогностичної системи “Тиса” залучено математичні моделі типу “опади-стік” і 
“сніготанення-стік”. При цьому мається на увазі те, що в загальному об’ємі паводкової хвилі 
взаємодіють чотири складові різного генетичного походження: поверхневий стік, ґрунтовий стік, стік 
за рахунок виснаження запасів води, що накопичилися в русловій мережі перед поточним паводком, та 
підземний стік. Ця особливість формування стоку води з гірських водозборів урахована в 
математичних моделях дощового стоку ДОЩ-3 (рис. 7.27) і сніго-дощового стоку  СНІГ-

Рис. 7.27. Структура паралельної підсистеми математичної моделі ДОЩ-
P інтенсивність опадів, мм; D дефіцит вологості повітря, гПа; 
U швидкість вітру, м/с; W загальне зволоження водозбору, мм;
дефіцит вологості ґрунту, мм; E інтенсивність випаровування, мм; 

інтенсивність поверхневого затримання води, мм; h інтенсивність затримання води в ґрунті, мм; 
I інтенсивність інфільтрації, мм; i інтенсивність фільтрації води, мм; q інтенсивність 
поверхневого, ґрунтового і підземного водоутворення, мм; p (τ), p2(τ) функції впливу поверхневого і 
підповерхневого стоку; Q , Q , O витрати поверхневого, ґрунтового та підземного стоку, м /с; 

QR витрата води внаслідок виснаження запасів води, що знаходилися в річковій мережі на початок періоду 
розрахунку, м /с; Q витрата води із часткової площі водозбору, м /с.

В цій структурі задіяна апріорна інформація про фізичні уявлення щодо гідрологічних і 
метеорологічних процесів, які призводять до водоутворення та перебігу стоку води: поверхневе 
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затримання дощової та талої води, випаровування, інфільтрація, перерозподіл стоку в підповерхневому 
шарі ґрунту. У моделі сніго-дощового стоку імітуються також процеси снігонакопичення, 
сніготанення, промерзання та відтавання ґрунту, зміни зволоженості водозбору. 

Оскільки річкові водозбори (чи їх часткові площі) подаються в цих моделях як динамічні 
системи, модельні рішення кожного процесу формування стоку води здійснюються за принципом 
змінних стану, який умовно описується наступним чином: 

st(t + ∆t) = st(t) + Vst ∆t     (7.13) 

де, st(t + ∆t)  і t(t) – змінні стану (значення, рівні) гідрометеорологічної величини в моменти t + ∆t  і t; 
Vst  – змінна, що визначає швидкість зміни стану; ∆t - часовий крок. 

Моделі ДОЩ-3 і СНІГ-3 – за своєю структурою та функціональними можливостями є 
універсальними, однак їх використання на всій території басейну Тиси не забезпечено необхідною 
гідрометеорологічною інформацією. З цією метою створені локальні математичні моделі, які є 
похідними від основних моделей, але можуть застосовуватися лише в системі “Тиса”. До них 
відносяться: 

Модель ТИСА-3. Призначена для короткотермінового прогнозування перебігу витрат/рівнів води 
на ділянці р. Тиса від смт. Великий Бичків до м. Чоп.  

Модель ТИСА-5. Призначена для короткотермінового прогнозування перебігу стоку на притоках 
Тиси. 

Модель ТИСА-10. Призначена для прогнозування максимальних витрат/рівнів води на малих 
гірських річках басейну Тиси під час дощових паводків. Параметри для всіх 21 створів отримані 
шляхом моделювання паводків за моделлю ДОЩ-3. 

Модель СЛОЙ-3. Призначена для довготермінового прогнозування характеристик весняного 
стоку. У структурі моделі враховані процеси, що відбуваються на поверхні водозбору протягом 
зимового сезону та призводять до накопичення снігового покриву, зміни зволоження та промерзання 
ґрунту. Оцінювання шару весняного стоку з виділених часткових площ басейну здійснюється шляхом 
воднобалансового рішення. 

Басейнова прогностична система “Тиса” включає 5 підсистем, які охоплюють усю територію 
Закарпаття (рис. 7.28): 

1. Підсистема “Тиса-1” реалізується через два програмні комплекси: DOSCH_3F (дощові паводки), 
SNIH_3F (сніго-дощові паводки). Розрахунковий інтервал в обох комплексах – 6 годин. Результати 
прогнозування подаються як прогнозні та ймовірнісні значення витрат і рівнів води в табульованому та 
графічному виглядах для трьох можливих ситуацій на період установлених завчасностей (прогнози на 
6 і 12 год., імовірнісний перебіг на 18-84 год.) за умов збереження, зменшення та збільшення 
інтенсивності опадів чи сніготанення. 

2. У підсистемі “Тиса-3” короткотермінове прогнозування перебігу стоку (витрат/рівнів води) на 
ділянці р. Тиса від смт. Великий Бичків до м.  

Чоп довжиною 231 км здійснюється із завчасністю від 6-8 до 24-30 год. (смт. Вилок) і від 22-26 до 84-

88 год. (м. Чоп). 
3. Підсистема “Тиса-5Б” використовується для короткотермінового прогнозування перебігу стоку з 

водозборів Ужа, Латориці, Боржави, Тересви та Верхньої Тиси як паралельно з підсистемою “Тиса-1” 
так і замість неї у випадку відсутності гідрометеорологічної інформації. 

4. Підсистема “Тиса-10” здійснює прогнозування максимальних витрат/рівнів води на малих гірських 
річках басейну в 21 створі. Потенційна завчасність прогнозів не перевищує 2-4 год. для водозборів до 
400 км2, а для більших – досягає 6-10 год. Технологія використання підсистеми – це поступове 
прогнозування максимальних рівнів води за паводки в міру надходження інформації про опади. 

5. Підсистема довготермінового прогнозування весняного стоку “Тиса-6В” дозволяє отримувати із 
завчасністю 20-50 діб для чотирьох погодних ситуацій, імовірних у весняний сезон, наступну 
прогнозну продукцію: 

- шари/об’єми стоку, максимальні витрати, рівні води в 19 створах; 
- шари стоку з кожної висотної зони 6 часткових басейнів; 
- об’єми стоку за межі Закарпаття – до Угорщини та Словаччини. 

Прогнозування передбачено здійснювати в період з 11 лютого по 25 березня, тобто є можливість 
уточнювати попередньо видані прогнози якщо цього вимагає зміна гідрометеорологічної обстановки в 
басейні.  
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Рис. 7.28. Загальна структура прогностичної системи у басейні р. Тиси 
 

На даний час завершуються роботи по створенню АІВС “Прикарпаття” для прогнозування 
паводків в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет  на території Івано-Франківської та Чернівецької 
областей, яка є аналогом раніше створеної і вже діючої АІВС "Тиса". "Схема комплексного 
протипаводкового захисту в басейні річок Дністер, Прут та Сірет" була розроблена Держводгоспом 
України у 2008 році, однією із складових частин якої є створення АІВС "Прикарпаття" (рис. 7.29).  

 

 

Рис. 7.29. План-схема району впровадження системи АІВС “Прикарпаття” 
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На даний час завершуються роботи по створенню АІВС “Прикарпаття” для прогнозування 
паводків в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет  на території Івано-Франківської та Чернівецької 
областей, яка є аналогом раніше створеної і вже діючої АІВС "Тиса". "Схема комплексного 
протипаводкового захисту в басейні річок Дністер, Прут та Сірет" була розроблена Держводгоспом 
України у 2008 році, однією із складових частин якої є створення АІВС "Прикарпаття" (рис. 7.29). 

Рис. 7.29. План-схема району впровадження системи АІВС Прикарпаття
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На відміну від АІВС "Тиса", тут передбачається модернізація системи гідрометеорологічних 
спостережень у басейнах річок Дністер, Прут та Сірет, засобів і способів їх проведення, безперервну 
передачу результатів вимірювань всіх автоматичних станцій, постів, опадомірів у режимі реального 
часу в певних місцях їх збору. В рамках впровадження інформаційно-вимірювальної системи також 
передбачається технічне і технологічне переоснащення засобів проведення гідрологічних вимірювань і 
робіт, встановлення двох метеорологічних локаторів в Чернівцях і Львові з відповідним програмним 
комплексом моделей типу "опади – стік". 

Основні завдання АІВС “Прикарпаття”: 
- заміри гідрометеорологічних показників; 
- оперативна обробка та передача первинної інформації; 
- моделювання гідрологічних процесів на окремих ділянках та по всьому басейні річки (зокрема 

прогнозування зон затоплення і можливих збитків від затоплення дощовими, тало-дощовими 
паводками); 

- розробка оперативних планів протипаводкових заходів; 
інформування місцевих органів влади та населення про гідрометеорологічну ситуацію. 
Для збору інформації необхідно створити систему метеорологічних та водних постів, які в 

автоматичному режимі будуть  вимірювати метеорологічні показники, контролювати рівні та витрати в 
характерних створах, на річках та місцях на водозборі, по системах радіозв’язку та за допомогою 
супутників передавати дані в центр первинної обробки інформації. Обробка інформації та розробка 
прогнозів буде проводитись в регіональних та басейнових центрах. Звідти інформація про паводкову 
ситуація повинна передаватись в Кризовий Центр Державного агентства водних ресурсів України, 
МНС України та Гідрометслужбу. Схема передачі даних в АІВС “Прикарпаття” зображена на 
(рис. 7.30). 

 

 
 

Рис. 7.30. Схема передачі даних у системі АІВС “Прикарпаття” 
 

В складі Схеми пропонується створити 4 обласних ЦЗІ:  
- регіональні – у Львівському облводгоспі, Івано-франківському облводгоспі та в Дирекції 

Дністровської ГЕС (м. Новодністровськ); 
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- басейнові – в Дністровсько-Прутському басейному управлінні (м. Чернівці). 
Для функціонування системи АІВС “Прикарпаття” передбачається: 
- побудувати 40-50 автоматичних метеостанцій для вимірів опадів та температури; 
- удосконалити 6 діючих гідрологічних пости; 
- побудувати 5-7 автоматизованих відомчих гідропостів на р. Дністер, 3 – на річці Прут, 2   – на 

р. Сірет, для вимірів витрат в характерних створах; 
- створити системи зв’язку:  
- УКВ – від польових  станцій та гідрологічних постів до ЦЗІ; 
-  супутникову –  від ЦЗІ до Кризового центру Державного агентства водних ресурсів України.  
До складу системи АІВС Дністровсько-Прутського БУВР входять: 
- автоматичні вимірювальні датчики, встановленні на річках Черемош, Сірет, Малий Сірет; 
- сервіс прийому даних із GSM модемом; 

- веб-сторінка, де відображаються дані спостережень. 
Концепція  передбачає в подальшому взаємодію створеної системи оповіщення та прогнозування 

паводків  АІВС “Прикарпаття”  з системами суміжних країн, а на даний час функціонує у тестовому 
режимі.  

Таким чином, оскільки повені і паводки завдають значної шкоди економіці та населенню 
Прикарпаття, а існуючий стан служби гідрологічного оповіщення в басейнах річок Дністер, Прут та 
Сірет не може забезпечити прогноз і завчасне попередження проходження і параметри паводків, 
виникає нагальна потреба вдосконалення існуючих та створюваних систем управління пропуском 
паводків з урахуванням сучасних підходів. Це дозволить ефективно контролювати і прогнозувати 
процес формування і проходження паводків на основі поєднання всіх трьох традиційних рівнів 
прийняття рішень в часі: оперативного управління в режимі реального часу і короткотермінового 
прогнозу метеофакторів; планового управління, яке визначає на основі оцінки акумулюючої здатності 
річкового басейну або його окремих елементів, безпеку або необхідність в додаткових заходах та 
спорудах (або їх реконструкції) на основі довготермінового прогнозу; рівня проекту, на якому 
розробляється відповідний проект будівництва або реконструкції необхідних споруд на задану, для 
умов реального об'єкта, оптимальну розрахункову забезпеченість. Це дозволить в максимальній мірі 
мінімізувати збиток від паводків і повеней в Прикарпатському регіоні та інших аналогічних умовах. 

Аналіз роботи модельного комплексу АІВС, показав, що при роботі системи в режимі реального 
часу не забезпечуються необхідні рівні завчасного прогнозу і попередження проходження 
катастрофічного паводку на всьому шляху його формування. Тому виникає необхідність посилити 
модельний комплекс оперативної прогностичної системи реального часу кроком реалізації моделій, а 
саме здійснити розробку системних планів з управління пропуском паводків на основі довгострокового 
прогнозу, де обгрунтовуються відповідні технології водорегулювання в річковому басейні для 
наступного сезону в розрізі прийнятих типових (розрахункових за умовами їх тепло- і 
вологозабезпечення) сценаріїв реалізації метеорологічних режимів досліджуваних умов реального 
об'єкта. Що дасть змогу провести аналіз ефективності системи управління по всьому спектру можливої 
реалізації природно-кліматичних умов. 
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- басейнові в Дністровсько-Прутському басейному управлінні (м. Чернівці).
Для функціонування системи АІВС “Прикарпаття” передбачається:
- побудувати 40-50 автоматичних метеостанцій для вимірів опадів та температури;
- удосконалити 6 діючих гідрологічних пости;
- побудувати 5-7 автоматизованих відомчих гідропостів на р. Дністер, 3 на річці Прут, 2   на 

р. Сірет, для вимірів витрат в характерних створах;
- створити системи зв’язку: 
- УКВ від польових  станцій та гідрологічних постів до ЦЗІ;
- супутникову від ЦЗІ до Кризового центру Державного агентства водних ресурсів України. 
До складу системи АІВС Дністровсько-Прутського БУВР входять:
- автоматичні вимірювальні датчики, встановленні на річках Черемош, Сірет, Малий Сірет;
- сервіс прийому даних із GSM модемом;

- веб-сторінка, де відображаються дані спостережень.
Концепція  передбачає в подальшому взаємодію створеної системи оповіщення та прогнозування 

паводків  АІВС “Прикарпаття”  з системами суміжних країн, а на даний час функціонує у тестовому 
режимі. 

Таким чином, оскільки повені і паводки завдають значної шкоди економіці та населенню 
Прикарпаття, а існуючий стан служби гідрологічного оповіщення в басейнах річок Дністер, Прут та 
Сірет не може забезпечити прогноз і завчасне попередження проходження і параметри паводків, 
виникає нагальна потреба вдосконалення існуючих та створюваних систем управління пропуском 
паводків з урахуванням сучасних підходів. Це дозволить ефективно контролювати і прогнозувати 
процес формування і проходження паводків на основі поєднання всіх трьох традиційних рівнів 
прийняття рішень в часі: оперативного управління в режимі реального часу і короткотермінового 
прогнозу метеофакторів; планового управління, яке визначає на основі оцінки акумулюючої здатності 
річкового басейну або його окремих елементів, безпеку або необхідність в додаткових заходах та 
спорудах (або їх реконструкції) на основі довготермінового прогнозу; рівня проекту, на якому 
розробляється відповідний проект будівництва або реконструкції необхідних споруд на задану, для 
умов реального об'єкта, оптимальну розрахункову забезпеченість. Це дозволить в максимальній мірі 
мінімізувати збиток від паводків і повеней в Прикарпатському регіоні та інших аналогічних умовах.

Аналіз роботи модельного комплексу АІВС, показав, що при роботі системи в режимі реального 
часу не забезпечуються необхідні рівні завчасного прогнозу і попередження проходження 
катастрофічного паводку на всьому шляху його формування. Тому виникає необхідність посилити 
модельний комплекс оперативної прогностичної системи реального часу кроком реалізації моделій, а 
саме здійснити розробку системних планів з управління пропуском паводків на основі довгострокового 
прогнозу, де обгрунтовуються відповідні технології водорегулювання в річковому басейні для 
наступного сезону в розрізі прийнятих типових (розрахункових за умовами їх тепло- і 
вологозабезпечення) сценаріїв реалізації метеорологічних режимів досліджуваних умов реального 
об'єкта. Що дасть змогу провести аналіз ефективності системи управління по всьому спектру можливої 
реалізації природно-кліматичних умов.
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РОЗДІЛ 8.  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ  
ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 

РИНКУ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

 

8.1. Тенденції використання меліорованих  
сільськогосподарських угідь та їх вартісна оцінка 

Динамічні процеси, що відбуваються у світовій економіці, різке зростання попиту на 
сільськогосподарську продукцію зумовлюють необхідність формування інноваційних шляхів 
підвищення ефективності агропромислового комплексу. Ринкові відносини у використанні земельних 
ресурсів набувають все більш вагомого значення. Між тим, протягом останніх двадцяти років у ході 
реформування земельних відносин в Україні не здійснено радикальних заходів щодо введення земель 
сільськогосподарського призначення до ринкового обігу. Досвід розвинутих країн світу доводить, що 
приватна власність на землю, ефективна організація, управління та контроль за функціонуванням 
ринку сільськогосподарських земель, в тому числі меліорованих, забезпечують їх раціональне 
використання. 

Комплекс проблем економічного та екологічного характеру, що характеризують сучасний стан 
меліорованих земель в Україні, не сприяє залученню капіталу в їх розвиток та освоєння. Однак 
введення до сільськогосподарського обробітку меліорованих земель, що були неперспективними при 
традиційних технологіях господарювання, може підвищити ефективність сільськогосподарського 
виробництва.  

Проблемам еколого-економічної ефективності використання землі, питанням формування ринку 
землі, її оцінки та визначенню методичних підходів до встановлення ринкової ціни присвячені праці 
багатьох науковців, зокрема: Л.А. Антоненка, І.К. Бистрякова, О.І. Гуторова, Д.С. Добряка, 
Л.Ф. Кожушка, І.І. Лукінова, А.Г. Мартина, А.В. Македонського, В.П. Мартьянова, В.Я. Месель-

Веселяка, В.І. Павлова, Б.Й. Пасхавера, Л.Я. Новаковського, П.Т. Саблука, В.Ф. Сайка, А.М. Третяка, 
М.М. Федорова, Ю.Г. Фесіни, М.А. Хвесика, В.Й. Шияна та ін. Однак недостатньо опрацьованими 
залишаються питання формування ринку меліорованих сільськогосподарських земель, з врахуванням 
розміщеної інженерної інфраструктури, встановлення ціни на ці землі та меліоративні системи, 
реалізації політики державного регулювання земельних відносин у сфері екологобезпечного 
землекористування. 

Земля – основа всіх процесів життєдіяльності суспільства. Вона займає унікальне та ключове 
положення серед інших об’єктів нерухомості, оскільки утворює простір для їх розміщення. Як 
природний ресурс, об’єкт нерухомості та основний засіб виробництва –  землі, в тому числі 
меліоровані, підлягають вартісній оцінці. Адекватна оцінка меліорованих земель детермінує їх як 
важливий фактор повноцінного функціонування і розвитку ринку сільськогосподарських земель та 
економіки країни загалом. Об’єктивна оцінка меліорованих земель необхідна для здійснення 
ефективного управління ними і реалізації прозорої та раціональної земельної політики держави. 

Відсутність вартісної оцінки меліорованих земель, механізмів визначення їх ціни призводить до 
втрати стимулюючої функції раціонального використання меліорованих сільськогосподарських земель, 
до дисбалансу економічних умов господарювання на меліорованих землях різної якості, втрати 
відповідальності за їх родючість. Зрештою, це негативно позначається не лише на економіці окремо 
взятого суб’єкта господарювання, але й на економіці сільського господарства країни загалом. 
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Тому поява категорій “вартості землі”, “ціни землі” тісно пов’язана з якісно новим підходом до 
здійснення господарської діяльності на землі, раціонального її використання [112; 127; 58, С. 118]. 

Земельна ділянка виступає як особливий вид товару, що має унікальні споживчі властивості, які 
визначаються насамперед природнокліматичними особливостями, ґрунтотворним процесом, вмістом 
поживної речовини тощо. Зазначимо, що споживча вартість землі, як товару може бути  збільшена за 
рахунок інтенсифікації землеробства, поліпшення земельної ділянки, що здійснено попереднім 
користувачем земельної ділянки. Тобто кінцева споживча вартість землі включає в себе природну та 
економічну родючість. 

Економічна родючість – це здатність землеробства, зумовлена соціально-економічними 
факторами, використовувати і підвищувати природну родючість ґрунту. Рівень економічної родючості 
ґрунту залежить від характеру спеціалізації господарства, вирощуваних культур та їх врожайності. 
Тому лише економічна родючість найповніше і всебічно відображає продуктивну здатність землі. 
Оскільки від економічної родючості залежить продуктивність сільського господарства, то відповідно 
остання спроможна підвищити вартість землі. Якщо розв’язати проблему економічної родючості землі, 
то відповідно вирішаться проблеми ефективності функціонування сільськогосподарського 
виробництва, а також інвестиційного забезпечення сільського господарства. Саме на це спрямовані 
заходи з оптимізації посівних площ сільськогосподарських культур в існуючих організаційно-правових 
формах господарської діяльності [110; 111; 112; 58, С. 119]. Необхідно забезпечити взаємоузгодженість 
їх товарного та агротехнічного значення. 

Вартість меліорованих земель на момент придбання визначається також розміром економічних 
вигод, які очікуються від володіння, користування, розпорядження ними. Вартість меліорованих земель 
повинна включати поточну вартість всіх майбутніх доходів і враховувати постійне зростання цієї 
вартості під впливом збільшення попиту та обмеження пропозиції. 

Вартість меліорованих земель характеризується їх унікальністю, довговічністю, сталістю, місцем 
розташування, відносною обмеженістю пропозиції, специфічною користю конкретної земельної 
ділянки. Вона може бути збільшена за рахунок проведених заходів з інтенсифікації [58, С. 117]. Таким 
чином, розглядаючи меліоровані землі, перш за все як економічний об’єкт, а не природний ресурс, 
необхідно визнати їх як одне із джерел отримання доходу.  

При умові включення вартості меліорованих земель в ринковий обіг, їх ціна буде визначатися із 
врахуванням попиту-пропозиції. Формування ціни на меліоровані землі є одним із важливих чинників 
впливу на економічні результати діяльності землекористувачів, розвиток галузі, прийняття політичних 
рішень на загальнодержавному рівні. 

Попит на землю визначатиметься кількістю меліорованих земель, яку покупці готові купити для 
ведення сільськогосподарського виробництва. Попит на меліоровані землі формується під впливом 
таких чинників, як родючість ґрунту, можливість їх збільшення, тип та механічний склад ґрунту, 
водний та тепловий режим, рельєф, конфігурація земельних ділянок, місце розташування відносно 
ринків збуту та постачання сировини, науково-технічного прогресу, наявності шляхового сполучення 
рівня конкуренції, податків, ставок за користування кредитом, рівня зайнятості населення, його 
доходів, ділової активності тощо. 

На пропозицію землі впливають такі чинники, як її родючість та місце розташування. В свою 
чергу рівень родючості визначається якістю ґрунту, кліматом, рівнем агротехніки, підбором і 
раціональним розміщенням культур, наявністю достатньої кваліфікації та трудового досвіду людей, 
котрі працюють на землі тощо. Виходячи з особливостей меліорованих земель, їх просторового 
обмеження, наявної інженерної інфраструктури, зб і льшити пропозицію меліорованих земель неможливо. 
Відповідно ціна меліорованих земель не буде визначатися їх пропозицією. 

Таким чином, в умовах реформування земельних відносин ключовим питанням запровадження 
ринкових механізмів у сфері землекористування є формування економічно обґрунтованої ціни на 
землю, що дає її власникам широкі можливості залучення інвестицій для інтенсивної розбудови галузі 
[45, С. 49].  

Ціна землі являє собою грошове вираження вартості земельної ділянки, яка трансформується під 
дією ринкового попиту на неї [127; 58, С. 120]. Ціна на меліоровані землі має важливе значення не 
лише з огляду визначення їх ринкової вартості при здійсненні операцій купівлі-продажу, але й, у першу 
чергу, при визначенні розмірів власного капіталу, що є основою для визначення фінансової стратегії 
розвитку. 
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Величина ціни меліорованих земель визначається рівнем господарювання на них, що 
супроводжується зростанням доходності сільськогосподарського виробництва. Ціна меліорованих 
сільськогосподарських земель значною мірою залежить від очікуваних прибутків у ході діяльності на 
цих землях в майбутньому. 

Ціна меліорованих земель повинна враховувати можливу величину врожаю, нормативні затрати 
на його вирощування, реалізацію, а також прибуток, який буде отримано. При цьому, не варто забувати 
про те, що занижена ціна на меліоровані землі може призвести до неконтрольованого монопольного їх 
скуповування через підставних осіб як вітчизняними, так й іноземними громадянами, а завищена – 
гальмуватиме ринкові процеси в сільському господарстві. Як і будь-який товар, меліоровані землі 
мають споживчу і ринкову вартість. Споживча вартість відображає вартість речей для конкретного 
користувача. Ринкова – це найбільш ймовірна ціна продажу їх на відкритому і конкурентному 
ринку [141, С. 246]. Землі, в тому числі меліоровані, включаються в економічний обіг як ресурс, що не 
має альтернатив взаємозаміни в багатьох сферах діяльності.  

Існує й інший підхід. Земля в багатьох країнах світу є об’єктом купівлі-продажу внаслідок 
узаконеної приватної власності на землю. Однак земля – унікальний продукт природи і на неї 
початково не затрачена праця. З часом витрати праці на поліпшення якості землі постійно зростають. 
Якщо абстрагуватися від таких витрат, то ціна на землі, в тому числі меліоровані, ґрунтується не на 
вартості, а на величині доходу, який вона приносить своєму власникові (ренті) [127, С. 221]. Таким 
чином, в ринковій економіці використання капітального активу передбачає отримання доходу. Дохід 
від використання землі у виробничому процесі називається рентою [58, С. 113]. Рента є основною 
економічною категорією, що характеризує землю як капітал. 

З викладеного вище випливає, що власник може продати землю за умови, якщо отримана сума 
буде меншою, ніж дохід у відсотковій формі, одержаний від вкладання цієї суми в банк. Внаслідок 
цього ціна землі є капіталізованою земельною рентою і визначається за формулою: 

 100
відсоток йбанківськи

Рента
 землі Ціна .  (8.1) 

Спираючись на викладене вище, варто відмітити, що серед вчених-економiстiв ведуться тривалi 
дискусії з приводу рентних відносин. З’ясовується головне питання – вплив ренти на ціну 
сільськогосподарського продукту: рента формує ціну виробленого продукту, чи сама ціна виступає 
рентоутворюючим фактором. Від А. Смiта до Д. Рiкардо чіткої відповіді не прослідковується, хоча у 
Д. Рiкардо є однозначним висновок про те, що хліб не тому дорогий, що виплачується рента, а рента 
виплачується тому, що хліб дорогий. Звідси цілком зрозуміло, що рента залежить від ціни землі, а не 
навпаки. Цей висновок дуже важливий для розвитку економіки на сучасному етапі, коли відбувається 
перехід до приватної власності на землю i починають розвиватись орендні земельні відносини. 
Спростовується аргумент проти приватної власності, який полягає у твердженні, що визнання ренти, а 
значить i запровадження орендної плати, може призвести до різкого підвищення цін на 
сільськогосподарську продукцію. Щоправда, виходячи з теорії абсолютної ренти, розробленої 
К. Марксом [71], слід зазначити, що абсолютна рента здорожчує сільськогосподарський продукт. 

Важливою складовою формування економічно обґрунтованої ціни на меліоровані землі є їх 
оцінка. Згідно зі статтею 5 Закону України “Про оцінку земель” [11], залежно від мети та методів 
проведення, оцінка земель поділяється на такі види: бонітування ґрунтів; економічна оцінка земель; 
грошова оцінка земельних ділянок. 

Відповідно до Закону [11], бонітування ґрунтів – порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх 
основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність 
сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природнокліматичних умовах. Дані 
бонітування ґрунтів є складовою частиною Державного земельного кадастру та основою проведення 
економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної 
придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогоспо-

дарського та лісогосподарського виробництва. Бонітування ґрунтів проводиться відповідно до 
державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях 
сільськогосподарського призначення та лісового фонду. Бал бонітету враховує такі основні показники: 
глибина гумусового горизонту, вміст гумусу в орному шарі, вміст фізичної глини, вологість ґрунту, 
забезпеченість елементами живлення (азот, фосфор, калій), негативних властивостей ґрунтів: наявність 
чагарників, клімат, зрошення, урожай [75]. Враховуючи наведені вище фактори, можуть 
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Величина ціни меліорованих земель визначається рівнем господарювання на них, що 
супроводжується зростанням доходності сільськогосподарського виробництва. Ціна меліорованих 
сільськогосподарських земель значною мірою залежить від очікуваних прибутків у ході діяльності на 
цих землях в майбутньому.

Ціна меліорованих земель повинна враховувати можливу величину врожаю, нормативні затрати 
на його вирощування, реалізацію, а також прибуток, який буде отримано. При цьому, не варто забувати 
про те, що занижена ціна на меліоровані землі може призвести до неконтрольованого монопольного їх 
скуповування через підставних осіб як вітчизняними, так й іноземними громадянами, а завищена 
гальмуватиме ринкові процеси в сільському господарстві. Як і будь-який товар, меліоровані землі
мають споживчу і ринкову вартість. Споживча вартість відображає вартість речей для конкретного 
користувача. Ринкова це найбільш ймовірна ціна продажу їх на відкритому і конкурентному 
ринку [141, С. 6]. Землі, в тому числі меліоровані, включаються в економічний обіг як ресурс, що не 
має альтернатив взаємозаміни в багатьох сферах діяльності. 

Існує й інший підхід. Земля в багатьох країнах світу є об’єктом купівлі-продажу внаслідок 
узаконеної приватної власності на землю. Однак земля унікальний продукт природи і на неї 
початково не затрачена праця. З часом витрати праці на поліпшення якості землі постійно зростають. 
Якщо абстрагуватися від таких витрат, то ціна на землі, в тому числі меліоровані, ґрунтується не на 
вартості, а на величині доходу, який вона приносить своєму власникові (ренті) [127, С. 221]. Таким 
чином, в ринковій економіці використання капітального активу передбачає отримання доходу. Дохід 
від використання землі у виробничому процесі називається рентою [58, С. 113]. Рента є основною 
економічною категорією, що характеризує землю як капітал.

З викладеного вище випливає, що власник може продати землю за умови, якщо отримана сума 
буде меншою, ніж дохід у відсотковій формі, одержаний від вкладання цієї суми в банк. Внаслідок 
цього ціна землі є капіталізованою земельною рентою і визначається за формулою:


відсотокйбанківськи

РентаземліЦіна . (8.1)

Спираючись на викладене вище, варто відмітити, що серед вчених-економiстiв ведуться тривалi 
дискусії з приводу рентних відносин. З’ясовується головне питання вплив ренти на ціну 
сільськогосподарського продукту: рента формує ціну виробленого продукту, чи сама ціна виступає 
рентоутворюючим фактором. Від А. Смiта до Д. Рiкардо чіткої відповіді не прослідковується, хоча у 
Д. Рiкардо є однозначним висновок про те, що хліб не тому дорогий, що виплачується рента, а рента 
виплачується тому, що хліб дорогий. Звідси цілком зрозуміло, що рента залежить від ціни землі, а не 
навпаки. Цей висновок дуже важливий для розвитку економіки на сучасному етапі, коли відбувається 
перехід до приватної власності на землю i починають розвиватись орендні земельні відносини. 
Спростовується аргумент проти приватної власності, який полягає у твердженні, що визнання ренти, а 
значить i запровадження орендної плати, може призвести до різкого підвищення цін на 
сільськогосподарську продукцію. Щоправда, виходячи з теорії абсолютної ренти, розробленої 
К. Марксом [71], слід зазначити, що абсолютна рента здорожчує сільськогосподарський продукт.

Важливою складовою формування економічно обґрунтованої ціни на меліоровані землі є їх 
оцінка. Згідно зі статтею Закону України “Про оцінку земель” [11], залежно від мети та методів 
проведення, оцінка земель поділяється на такі види: бонітування ґрунтів; економічна оцінка земель; 
грошова оцінка земельних ділянок.

Відповідно до Закону [11], бонітування ґрунтів порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх 
основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність 
сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природнокліматичних умовах. Дані 
бонітування ґрунтів є складовою частиною Державного земельного кадастру та основою проведення 
економічної оцінки сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної 
придатності ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогоспо-

дарського та лісогосподарського виробництва. Бонітування ґрунтів проводиться відповідно до 
державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на землях 
сільськогосподарського призначення та лісового фонду. Бал бонітету враховує такі основні показники: 
глибина гумусового горизонту, вміст гумусу в орному шарі, вміст фізичної глини, вологість ґрунту, 
забезпеченість елементами живлення (азот, фосфор, калій), негативних властивостей ґрунтів: наявність 
чагарників, клімат, зрошення, урожай [75]. Враховуючи наведені вище фактори, можуть 
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застосовуватись два методичних підходи до визначення ціни землі. Перший враховує агровиробничу 
якість землі (бонітетна оцінка землі) і стабільний безкризовий розвиток економіки:  

 100
r41

БС20Ц 



 ,  (8.2) 

де Ц – ціна землі, яка з метою порівняння із цінами в розвинутих країнах визначається у доларах США;  
20 – чистий прибуток з 1 гектара пшениці, ц, який становить 1/3 природноекономічного потенціалу 

озимої пшениці з 1 гектара ріллі (за даними науковців 60 ц/га) при 41 балу бонітету;  
Б – бонітетна оцінка землі;  
41 – середньозважений бал бонітету землі в Україні;  
С – ціна 1 ц пшениці (С = 12 доларів за 1 ц);  
r – банківська норма відсотка. 

Зазначимо, що для визначення ціни землі необхідно враховувати районовані у певній 
природноекономічній зоні, найбільш прибуткові культури. Наприклад, кукурудзу та сою – для 
аграрного штату Айова (США), пшеницю, соняшник, цукрові буряки – для Лісостепової зони України. 

Другий підхід є характерним для ринкової економіки, враховує надходження чистого прибутку в 
результаті використання землі та банківську норму відсотка:  

 100
r

ДЦ  , дол. США,  (8.3) 

де Д – чистий прибуток від вирощування стратегічної культури. 
Однак у кризовий період в агропромисловому комплексі ціна сільськогосподарських земель, в 

тому числі меліорованих, в значній мірі не відповідатиме їх товарному потенціалу, адже економічна 
ефективність сільськогосподарського виробництва, при високій нормі банківського відсотка, 
залишатиметься низькою. Наведене необхідно враховувати у процесі введення меліорованих земель до 
ринкового обігу. 

Використання бала бонітету, на нашу думку, знижує достовірність встановлення справедливої 
ціни землі. Варто відмітити, що на землях сільськогосподарського призначення його визначення 
повинно проводитись не рідше одного разу на 7 років. Однак бонітування ґрунтів, в тому числі на 
меліорованих землях, за агрономічними властивостями востаннє було проведено в 1993 р. згідно із 
завданням Кабінету Міністрів України, що знижує на сьогодні доцільність та правдивість даних про 
бали бонітету ґрунтів. 

Що стосується економічної оцінки земель, то такі дані є основою при проведенні нормативної 
грошової оцінки земель, аналізі ефективності їх використання порівняно з іншими природними 
ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для 
вирощування сільськогосподарських культур [13]. Економічна оцінка земель, в залежності від мети і 
завдань, поділяється на загальну і часткову. Загальна оцінка проводиться за результатами 
господарської діяльності, а часткова – за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур 
зокрема. Загальна оцінка проводиться за трьома показниками: вартістю валової продукції, окупністю 
затрат та диференціальним доходом; часткова економічна оцінка – за урожайністю, окупністю затрат та 
диференціальним доходом [13]. Востаннє економічна оцінка земель проводилась у 80-х рр. минулого 
століття, однак, відповідно до діючого в Україні законодавства, економічна оцінка земель 
сільськогосподарського призначення повинна проводитись не рідше, як один раз на 5-7 років.  

Для визначення ціни землі як складової капіталу використовується грошова оцінка землі [58, С. 
125]. Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути 
нормативною і експертною.  

Відповідно до статті 13 Закону України “Про оцінку земель” [11], нормативна грошова оцінка 
земель, в тому числі меліорованих, проводиться у разі: визначення розміру земельного податку; 
визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності; 
визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із 
законом; визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; розробки 
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. 
Нормативна грошова оцінка земель проводиться для: розташованих у межах населених пунктів 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення незалежно від їх цільового призначення та 
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земель, розташованих за межами населених пунктів – не рідше, ніж один раз на 5-7 років, а 
несільськогосподарського призначення – не рідше, ніж один раз на 7-10 років. 

За час, що минув від моменту проведення нормативної грошової оцінки, її величина зросла у 3,2 
рази (з урахуванням добутку коефіцієнтів індексації за 1996-2009 роки). Якщо у 1995 р. оцінка 1 га 
сільськогосподарських угідь України становила 3543 грн, а ріллі – 3734 грн [26, С. 33], то на кінець 
2011 р. – відповідно 11338 і 11949 грн.  

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно 
від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. За даними Державної служби України з 
питань геодезії картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр), коефіцієнти індексації нормативної 
грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 

2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 

2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім 
сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, 
пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні 
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 

1,06.  

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України (в редакції Закону України від 07.12.2017 № 2245 – VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2018 році») [18], індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених 
пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 
відсотків. Тобто значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 
угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік 
становить 1,0. 

Законодавством України [17] встановлено, що нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення, на які відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за 
аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які до них прилягають. На відносно гірших землях, на 
яких не створюється диференційований рентний дохід (з нульовим або від’ємним показником оцінки), 
нормативна грошова оцінка визначається величиною абсолютного рентного доходу – 1,6 ц зерна з 1 га. 
В основу визначення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель покладено рентний 
дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної 
оцінки земель, проведеної в 1988 році. Для розрахунку грошової оцінки орних земель використані такі 
дані: середньорічна урожайність зернових культур за 1986-1990 роки (31,5 ц/га); середньорічна ціна 
продажу одного центнера зерна за 1986-1990 роки (17 крб); середньорічні витрати на один гектар 
вирощування зерна за 1986-1990 роки (303 крб); коефіцієнт норми рентабельності виробництва, що 
використовувався при проведенні економічної оцінки земель у 1988 р. (0,35); абсолютний рентний 
дохід, який створюється на гірших за якістю землях в сільському господарстві та встановлений в 
Україні на гектар угідь в розмірі 1,6 ц зерна [50, С. 138-139]. Варто відмітити, що в умовах інфляції 
рентний дохід обчислюється в натуральних одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні 
грошової оцінки переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки. Величина 
нормативної грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін 
капіталізації встановлюється в розмірі 33 роки. Однак, починаючи з 1991 р., спостерігалося значне 
зростання цін на технічні засоби, пальне й мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, також 
відбувалися інфляційні процеси, падіння реальної заробітної плати при одночасному зниженні 
врожайності сільськогосподарських культур. По суті проходило подорожчання виробництва 
сільськогосподарської продукції вищими темпами, ніж підвищення ринкових цін на неї. Крім цього, за 
період, що минув, значно змінилися умови виробництва, економічні та соціальні показники, що 
призвело до зменшення запасів поживних речовин у ґрунтах і відповідно до значного зниження 
врожайності сільськогосподарських культур. У зв’язку з цим виникає потреба в уточненні показників 
оцінки земель. Уточнення показників бонітування ґрунтів вплине на підвищення ефективності 
проведення оцінки аграрного природокористування [129, С. 8-9]. 

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, 
що перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, у тому числі земельних 
ділянок  для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та 
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земель, розташованих за межами населених пунктів не рідше, ніж один раз на 5-7 років, а 
несільськогосподарського призначення не рідше, ніж один раз на 7-10 років.

За час, що минув від моменту проведення нормативної грошової оцінки, її величина зросла у 3,2 
рази (з урахуванням добутку коефіцієнтів індексації за 1996-2009 роки). Якщо у 1995 р. оцінка 1 га 
сільськогосподарських угідь України становила 3543 грн, а ріллі 3734 грн [26, С. 33], то на кінець 

р. відповідно 11338 і 11949 грн. 
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно 

від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. За даними Державної служби України з 
питань геодезії картографії та кадастру (далі Держгеокадастр), коефіцієнти індексації нормативної 
грошової оцінки земель становлять: 1996 рік 1,703, 1997 рік 1,059, 1998 рік 1,006, 1999 рік 
2000 рік 1,182, 2001 рік 1,02, 2005 рік рік рік 1,152, 2009 рік 
2010 рік 1,0, 2011 рік 1,0, 2012 рік 1,0, 2013 рік 1,0, 2014 рік рік 1,433 (крім 
сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, 
пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні 
насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) 1,0, для земель несільськогосподарського призначення 

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України (в редакції Закону України від 07.12.2017 № 2245 VIII «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2018 році») [18], індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення 
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених 
пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 
відсотків. Тобто значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських 
угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік 
становить 1,0.

Законодавством України [17] встановлено, що нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення, на які відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за 
аналогічними агровиробничими групами ґрунтів, які до них прилягають. На відносно гірших землях, на 
яких не створюється диференційований рентний дохід (з нульовим або від’ємним показником оцінки), 
нормативна грошова оцінка визначається величиною абсолютного рентного доходу 1,6 ц зерна з 1 га. 
В основу визначення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель покладено рентний 
дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної 
оцінки земель, проведеної в 1988 році. Для розрахунку грошової оцінки орних земель використані такі 
дані: середньорічна урожайність зернових культур за -1990 роки (31,5 ц/га); середньорічна ціна 
продажу одного центнера зерна за -1990 роки (17 крб); середньорічні витрати на один гектар 
вирощування зерна за 1986-1990 роки (303 крб); коефіцієнт норми рентабельності виробництва, що 
використовувався при проведенні економічної оцінки земель у 1988 р. (0,35); абсолютний рентний 
дохід, який створюється на гірших за якістю землях в сільському господарстві та встановлений в 
Україні на гектар угідь в розмірі 1,6 ц зерна [50, С. 138-139]. Варто відмітити, що в умовах інфляції 
рентний дохід обчислюється в натуральних одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні 
грошової оцінки переводиться у вартісний вираз за поточними цінами на дату оцінки. Величина 
нормативної грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну його капіталізації. Термін 
капіталізації встановлюється в розмірі 33 роки. Однак, починаючи з 1991 р., спостерігалося значне 
зростання цін на технічні засоби, пальне й мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, також 
відбувалися інфляційні процеси, падіння реальної заробітної плати при одночасному зниженні 
врожайності сільськогосподарських культур. По суті проходило подорожчання виробництва 
сільськогосподарської продукції вищими темпами, ніж підвищення ринкових цін на неї. Крім цього, за 
період, що минув, значно змінилися умови виробництва, економічні та соціальні показники, що 
призвело до зменшення запасів поживних речовин у ґрунтах і відповідно до значного зниження 
врожайності сільськогосподарських культур. У зв’язку з цим виникає потреба в уточненні показників 
оцінки земель. Уточнення показників бонітування ґрунтів вплине на підвищення ефективності 
проведення оцінки аграрного природокористування [129, С. 8-9]

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, 
що перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, у тому числі земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та 
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випасання худоби) визначається на основі шкал грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів. Шкали 
нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів розраховуються за формулою [16]: 

 
Б
БГ

Г агр
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 ,  (8.4) 

де Гагр – нормативна грошова оцінка гектара агровиробничої групи ґрунтів (у гривнях);  
Г – нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві (у 

гривнях); 
Багр – бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів; 
Б – бал бонітету гектара відповідних угідь у сільськогосподарському підприємстві. Загальна 

нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається сумою добутків площ агровиробничих 
груп ґрунтів на їх нормативні грошової оцінки.  

Національним аграрним університетом України запропоновано наступну формулу для 
обчислення грошової оцінки земель [150, С. 161-162]: 
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де Г – грошова оцінка землі, грн/га; 
С – ціна 1 ц пшениці, грн; 
У – урожайність пшениці, ц/га; 
БЗ – бонітет ґрунту конкретного землекористувача, бали; 
БК – середньозважений бонітет ґрунтів по країні, бали; 
Ч – норма банківського проценту. 

Дотримуючись подібного принципу, В. Дмитренко, Ю. Махортов [60] пропонують наступну 
формулу для розрахунку грошової оцінки орних земель: 
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де Г – грошова оцінка 1 га орних земель, дол.; 
Ц – світова ціна на зерно (130 дол. За 1 т); 
У – середня урожайність зернових по регіону за останні 5 років, т/га; 
0,35 – коефіцієнт норми рентабельності, використаний при економічній оцінці землі; 
БК – середній бал бонітету ґрунтів по країні; 
Бі – середній бал бонітету ґрунтів по і-тому регіону; 
0,02 – норма амортизації землі (відновлюваної вартості), виходячи із строку її служби 50 років. 

За умов функціонування ринку земель, в тому числі меліорованих, мінімальна ціна землі буде 
визначатись на основі експертної грошової оцінки [69, С. 6], але вона повинна бути не меншою 
нормативної оцінки ріллі. Однак методика нормативної грошової оцінки земель була розроблена у 80-х 
роках минулого століття. В неї закладено вартість зерна третього класу, а розрахунки зазначено ще у 
карбованцях. Проте прогнозується подальше поступове збільшення нормативної грошової оцінки 
земель. Загалом українські сільськогосподарські землі оцінюються вітчизняними та зарубіжними 
експертами у 60-70 млрд. євро [159, С. 47]. 

Важлива роль при вивченні питання визначення вартості меліорованих земель має бути 
приділена експертній грошовій оцінці земель, об’єктами якої є земельні ділянки або їх частини з певним 
місцем розташування та визначеними щодо них правами. При цьому земельна ділянка (її частина) 
розглядається як вільна від поліпшень та придатна для найбільш ефективного використання. 

Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової (імовірної ціни продажу на ринку) 
або іншого виду вартості об’єкта оцінки (заставна, страхова, для бухгалтерського обліку тощо), за яку 
він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов 
угоди. 

Інформаційною базою для проведення експертної грошової оцінки меліорованих земель можуть 
бути [13]: документи, що підтверджують права, обов’язки та обмеження стосовно використання 
меліорованих земель; матеріали про фізичні характеристики меліорованих земель, якість ґрунтів, 
характер та стан земельних поліпшень, їх використання згідно із законодавством; відомості про місце 
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розташування меліорованих земель, природні, соціально-економічні, історико-культурні, містобудівні 
умови їх використання, екологічний стан та стан розвитку ринку нерухомості в районі розташування 
меліорованих земель; інформація про ціни продажу (оренди) подібних об’єктів, рівень їх дохідності, 
час експозиції об’єктів цього типу на ринку; дані про витрати на земельні поліпшення та операційні 
витрати, що склалися на ринку, а також про доходи і витрати виробництва та реалізації 
сільськогосподарської і лісогосподарської продукції; проекти землеустрою, схеми планування 
територій та плани земельно-господарського устрою, згідно з якими передбачається зміна існуючого 
використання меліорованих земель, що може вплинути на вартість об’єкта оцінки; інші дані, що 
впливають на вартість об’єкта оцінки. 

Експертна грошова оцінка меліорованих земель проводиться в такій послідовності: обстеження 
земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості меліорованих земель 
відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, 
оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш 
ефективного використання меліорованих земель; вибір та обґрунтування методичних підходів; 
визначення вартості меліорованих земель за обраними методичними підходами та формулювання 
остаточного висновку; складання звіту про оцінку. 

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, в тому числі меліорованих, проводиться 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531 “Про експертну 
грошову оцінку земельних ділянок” [13]. Для проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, з метою оцінки будь-якого об’єкту (активу чи сукупності активів), застосовують наступні 
оціночні методичні підходи (табл. 8.1): 

Таблиця 8.1 

Оціночні методичні підходи експертної грошової оцінки земель* 

Джерело Назва оціночних методичних підходів 

Міжнародні стандарти 
оцінки 

порівняння 
продажів 

дохідний витратний 

Національний стандарт 
№1 

Порівняльний дохідний витратний 

Методика експертної 
грошової оцінки 

земельних ділянок 

зіставлення цін 
продажу подібних 
земельних ділянок 

капіталізація чистого 
операційного або 

рентного доходу (пряма 
і непряма) 

врахування витрат 
на земельні 
поліпшення 

   *Джерело: [142, c. 16] 

 

І. За Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок:  
1) капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма);  
2) зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;  
3) урахування витрат на земельні поліпшення. 

ІІ. Згідно зі статтею 38 Національного стандарту №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав”:  

1) витратний;  
2) дохідний;  
3) порівняльний. 

ІІІ. В МПО1 (п. 5.10) і Основних і основних положеннях загальноприйнятих принципів оцінки (п. 9) 
Міжнародних стандартів оцінки:  

1) порівняння продажів;  
2) дохідний;  
3) витратний [142, c. 15-16]. 

Відповідно до Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (Наказ 
Держкомзему України від 9 січня 2003 р. № 2) для визначення вартості земельних ділянок експерт 
може використовувати 9 методів (табл. 8.2). 

До звіту включаються: 
- назва об’єкта оцінки та місця розташування меліорованих земель, дата оцінки, найменування 

замовника та оцінювача, їх місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційні коди – для 
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розташування меліорованих земель, природні, соціально-економічні, історико-культурні, містобудівні 
умови їх використання, екологічний стан та стан розвитку ринку нерухомості в районі розташування 
меліорованих земель; інформація про ціни продажу (оренди) подібних об’єктів, рівень їх дохідності, 
час експозиції об’єктів цього типу на ринку; дані про витрати на земельні поліпшення та операційні 
витрати, що склалися на ринку, а також про доходи і витрати виробництва та реалізації 
сільськогосподарської і лісогосподарської продукції; проекти землеустрою, схеми планування 
територій та плани земельно-господарського устрою, згідно з якими передбачається зміна існуючого 
використання меліорованих земель, що може вплинути на вартість об’єкта оцінки; інші дані, що 
впливають на вартість об’єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка меліорованих земель проводиться в такій послідовності: обстеження 
земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі; визначення виду вартості меліорованих земель 
відповідно до умов угоди; складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку; збирання, 
оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки; визначення найбільш 
ефективного використання меліорованих земель; вибір та обґрунтування методичних підходів; 
визначення вартості меліорованих земель за обраними методичними підходами та формулювання 
остаточного висновку; складання звіту про оцінку.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, в тому числі меліорованих, проводиться 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531 “Про експертну 
грошову оцінку земельних ділянок” [13]. Для проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, з метою оцінки будь-якого об’єкту (активу чи сукупності активів), застосовують наступні 
оціночні методичні підходи (табл. 8.1):

Таблиця 8.1
Оціночні методичні підходи експертної грошової оцінки земель*

Джерело Назва оціночних методичних підходів
Міжнародні стандарти 

оцінки
порівняння 
продажів дохідний витратний

Національний стандарт 
№1 Порівняльний дохідний витратний

Методика експертної 
грошової оцінки 

земельних ділянок

зіставлення цін 
продажу подібних 
земельних ділянок

капіталізація чистого 
операційного або 

рентного доходу (пряма 
і непряма)

врахування витрат 
на земельні 
поліпшення

*Джерело: [142, c. 16]

І. За Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок: 
1) капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма); 
2) зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; 
3) урахування витрат на земельні поліпшення.

ІІ. Згідно зі статтею 38 Національного стандарту №1 “Загальні засади оцінки майна і майнових 
прав”: 

1) витратний; 
2) дохідний; 
3) порівняльний.

ІІІ. В МПО1 (п. 5.10) і Основних і основних положеннях загальноприйнятих принципів оцінки (п. 9) 
Міжнародних стандартів оцінки: 

1) порівняння продажів; 
2) дохідний; 
3) витратний [142, c. 15- 6]

Відповідно до Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (Наказ 
Держкомзему України від 9 січня 2003 р. № 2) для визначення вартості земельних ділянок експерт 
може використовувати 9 методів (табл. 8.2).

До звіту включаються:
- назва об’єкта оцінки та місця розташування меліорованих земель, дата оцінки, найменування 

замовника та оцінювача, їх місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційні коди для 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  383 

 

юридичних осіб; прізвище, ім’я та по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційні номери – для фізичних 
осіб; 

- мета проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки; 
- основні передумови, припущення та обмеження щодо застосування результатів оцінки; 
- опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних; 
- аналіз найбільш ефективного використання об’єкта оцінки; 
- обґрунтування застосування методичних підходів, методів та оцінних процедур; 
- визначення (розрахунок) вартості об’єкта оцінки за обраними методичними підходами та 

узгодження отриманих результатів; 

Таблиця 8.2 
Методи оцінки земельних ділянок* 

Порівняльний підхід – 
зіставлення цін продажу 

подібних земельних ділянок 

Витратний 
підхід – 

врахування 
витрат на 
земельні 

поліпшення 

Доходний підхід – капіталізація чистого 
операційного або рентного доходу 

(пряма і непряма) 

1. Метод попарного зіставлення - - 

2. Метод статистичного аналізу 
ринку 

- - 

- - 
3. Інвестиційний метод  (метод 
капіталізації  ЧОДа): ЧОДL / RLI 

- - 
4. Метод  зисків (метод  капіталізації 
земельної  ренти): ДL(від ренти) / RL2 

5. Економічний метод:  
ВО (від продажу) - ВВ (витрати на земельні поліпшення + прибуток 

інвестора) 

- 

6. Метод співвіднесення (перенесення):  
ВО (від продажу)  L 

- 

- 7. Метод залишку для землі: (ЧОДО / RО) - ВВ 

- 
8. Метод розподілення доходу: (ЧОДО – ЧОДВ / RL) = 

(ЧОДО – ВВ  RВ / RL) 

9. Метод розвитку (можливого альтеративного використання згідно з НЕВ): 
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   *Джерело: [17; 142, c. 17] 

 

- сертифікація оцінки (підстави проведення даної оцінки, письмова заява оцінювача про якість 
використаних вихідних даних та іншої інформації, результат особистого огляду об’єкта оцінки, 
дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо оцінки меліорованих 
земель та прав на них, що має важливе значення для визначення достовірності та об’єктивності оцінки 
та висновку про вартість об’єкта оцінки); 

- висновок про вартість об’єкта оцінки, який готується на підставі порівняльного аналізу 
отриманих результатів оцінки за обраними методичними підходами та ринковими даними. 

При застосуванні методичного підходу, який ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних 
земельних ділянок, що меліоруються, у звіті зазначаються фактори, за якими проводиться порівняння, 
та розміри поправок у ціні продажу земель, обраних для порівняння із земельною ділянкою, що 
оцінюється [142]. 

При застосуванні методичного підходу, який ґрунтується на капіталізації чистого операційного 
або рентного доходу від земельної ділянки, у звіті відображаються:  

- розрахунок річного доходу від ефективного використання меліорованих земель, з урахуванням 
обтяжень та обмежень; 

- величина ставки капіталізації щодо конкретної земельної ділянки, що меліорується.  
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При застосуванні методичного підходу, який ґрунтується на врахуванні витрат на земельні 
поліпшення, у звіті відображається рівень цін продажу поліпшених ділянок та витратна земельні 
поліпшення, які склалися на ринку. 

У “чистому вигляді” застосовуються лише порівняльний і дохідний підходи (див. п. 2.7 Порядку 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок). Витратний підхід для оцінки земельних 
ділянок самостійно не використовується, а лише в поєднанні або з порівняльним, або з дохідним. 

Варто відмітити, що з метою проведення паспортизації полів і земельних ділянок, Рівненським 
обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості і якості ґрунтів 
здійснюється еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів, за допомогою якої визначають їх родючість та 
забрудненість токсикантами. Дослідження ґрунтів на меліорованих землях повинно проводитись один 
раз на три роки, на богарних – на п’ять років. При зміні власника чи користувача землі її паспортизацію 
необхідно здійснювати в обов’язковому порядку незалежно від часу останнього обстеження.  

Документом, в якому зосереджена інформація про родючість ґрунтів та їх агроекологічний стан є 
еколого-агрохімічний паспорт поля. Користуючись таким паспортом, обґрунтовують заходи, 
спрямовані на раціональне використання та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення їх 
агроекологічного стану. Весь комплекс робіт, необхідних для складання еколого-агрохімічних 
паспортів, проводиться згідно з “Методикою суцільного грунтово-агрохімічного моніторингу 
сільськогосподарських угідь України” (Київ, 1994 р.) [95], “Еколого-агрохімічною паспортизацією 
полів та земельних ділянок (КНД)” (1996 р.), “Агроекологічним моніторингом та паспортизацією 
сільськогосподарських земель” (2002 р.), “Методикою агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення” (Київ, 2003 р.). 

Матеріали еколого-агрохімічної паспортизації полів використовуються у ході аналізу 
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, паюванні земель колективних 
господарств, виділенні земельних ділянок фермерам, під колективні сади та городи, для забудови, а 
також при встановленні порядку та орендної плати за землю. Для визначення рівня родючості та 
продуктивності ґрунту розраховують також ресурс поля в зернових одиницях через ціну 1 бала в 
зернових одиницях, помножену на зведений показник еколого-агрохімічної оцінки. Ціна одного балу – 
це величина урожаю сільськогосподарських культур, що припадає на один бал оцінки поля або 
земельної ділянки. Ціна бала є загальнодержавним показником і розраховується на основі польових 
дослідів на ґрунті, прийнятому за еталон, шляхом ділення врожаю всіх сільськогосподарських культур 
в зернових одиницях, одержаного без добрив за рахунок “природної” родючості ґрунту, на його 
еколого-агрохімічну оцінку в балах. Вона виражає здатність ґрунту, залежно від його родючості, 
забезпечити врожай без внесення добрив. Ціна одного бала еталонного ґрунту в цілому для України 
становить 0,41 ц кормових одиниць [95]. Показник ресурсу родючості ґрунтів використовується при 
програмуванні урожаїв сільськогосподарських культур, аналізі господарської діяльності колективних і 
фермерських господарств, встановленні податку на землю, ціни землі тощо.  

Отже, при обґрунтуванні рішення щодо купівлі меліорованих земель, їх власник завжди 

виходитиме з того, що сума очікуваного доходу від них в майбутньому буде не меншою, ніж їх ціна на 
момент укладання угоди. 

Таким чином, вартість меліорованих земель є важливим економічним інструментом формування 
ринку меліорованих сільськогосподарських земель. Вона – результат оцінювання меліорованих земель, 
як частини земельного капіталу. 

8.2. Теоретико-методичні засади формування ринку осушених земель  
в умовах трансформації відносин власності 

За територією Україна є однією з найбільших країн Європи, за якісним складом і 
біопродуктивністю земельних угідь – однією з найбагатших держав світу. В Україні зосереджена 
значна частина (3%) світових запасів чорноземів та інших найродючіших різновидів ґрунтів. 
Забезпеченість основних галузей господарства земельними ресурсами в 3-4 рази вища, ніж у 
західноєвропейських країнах [148, С. 35]. Із 60,3 млн га території країни, 42,8 млн га (70,9%) 

становлять сільськогосподарські угіддя, розорюються 32,5 млн га (54,1%) земель, або 78% усіх 
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При застосуванні методичного підходу, який ґрунтується на врахуванні витрат на земельні 
поліпшення, у звіті відображається рівень цін продажу поліпшених ділянок та витратна земельні 
поліпшення, які склалися на ринку.

У “чистому вигляді” застосовуються лише порівняльний і дохідний підходи (див. п. 2.7 Порядку 
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок). Витратний підхід для оцінки земельних 
ділянок самостійно не використовується, а лише в поєднанні або з порівняльним, або з дохідним.

Варто відмітити, що з метою проведення паспортизації полів і земельних ділянок, Рівненським 
обласним державним проектно-технологічним центром охорони родючості і якості ґрунтів 
здійснюється еколого-агрохімічна оцінка ґрунтів, за допомогою якої визначають їх родючість та 
забрудненість токсикантами. Дослідження ґрунтів на меліорованих землях повинно проводитись один 
раз на три роки, на богарних на п’ять років. При зміні власника чи користувача землі її паспортизацію 
необхідно здійснювати в обов’язковому порядку незалежно від часу останнього обстеження. 

Документом, в якому зосереджена інформація про родючість ґрунтів та їх агроекологічний стан є 
еколого-агрохімічний паспорт поля. Користуючись таким паспортом, обґрунтовують заходи, 
спрямовані на раціональне використання та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення їх 
агроекологічного стану. Весь комплекс робіт, необхідних для складання еколого-агрохімічних 
паспортів, проводиться згідно з “Методикою суцільного грунтово-агрохімічного моніторингу 
сільськогосподарських угідь України” (Київ, 1994 р.) [95], “Еколого-агрохімічною паспортизацією 
полів та земельних ділянок (КНД)” (1996 р.), “Агроекологічним моніторингом та паспортизацією 
сільськогосподарських земель” (2002 р.), “Методикою агрохімічної паспортизації земель 
сільськогосподарського призначення” (Київ, 2003 р.).

Матеріали еколого-агрохімічної паспортизації полів використовуються у ході аналізу 
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, паюванні земель колективних 
господарств, виділенні земельних ділянок фермерам, під колективні сади та городи, для забудови, а 
також при встановленні порядку та орендної плати за землю. Для визначення рівня родючості та 
продуктивності ґрунту розраховують також ресурс поля в зернових одиницях через ціну 1 бала в 
зернових одиницях, помножену на зведений показник еколого-агрохімічної оцінки. Ціна одного балу 
це величина урожаю сільськогосподарських культур, що припадає на один бал оцінки поля або 
земельної ділянки. Ціна бала є загальнодержавним показником і розраховується на основі польових 
дослідів на ґрунті, прийнятому за еталон, шляхом ділення врожаю всіх сільськогосподарських культур 
в зернових одиницях, одержаного без добрив за рахунок “природної” родючості ґрунту, на його 
еколого-агрохімічну оцінку в балах. Вона виражає здатність ґрунту, залежно від його родючості, 
забезпечити врожай без внесення добрив. Ціна одного бала еталонного ґрунту в цілому для України 
становить 0,41 ц кормових одиниць [95]. Показник ресурсу родючості ґрунтів використовується при 
програмуванні урожаїв сільськогосподарських культур, аналізі господарської діяльності колективних і 
фермерських господарств, встановленні податку на землю, ціни землі тощо. 

Отже, при обґрунтуванні рішення щодо купівлі меліорованих земель, їх власник завжди
виходитиме з того, що сума очікуваного доходу від них в майбутньому буде не меншою, ніж їх ціна на 
момент укладання угоди.

Таким чином, вартість меліорованих земель є важливим економічним інструментом формування 
ринку меліорованих сільськогосподарських земель. Вона результат оцінювання меліорованих земель, 
як частини земельного капіталу.

Теоретико-методичні засади формування ринку осушених земель 
в умовах трансформації відносин власності

За територією Україна є однією з найбільших країн Європи, за якісним складом і 
біопродуктивністю земельних угідь однією з найбагатших держав світу. В Україні зосереджена 
значна частина (3%) світових запасів чорноземів та інших найродючіших різновидів ґрунтів. 
Забезпеченість основних галузей господарства земельними ресурсами в 3- рази вища, ніж у 
західноєвропейських країнах [148, С. 35]. Із 60,3 млн га території країни, 42,8 млн га ( ,9%) 

становлять сільськогосподарські угіддя, розорюються 32,5 млн га (54,1%) земель, або 78% усіх 
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сільськогосподарських угідь. На землі населених пунктів припадає 7,1 млн га (11,8%). Частина 
земельних ресурсів у складі продуктивних сил держави становить понад 40%. У ресурсній 
забезпеченості соціально-економічного розвитку України вартість землі сягає 40-44%, виробничих 
фондів та оборотних засобів – 20-21%, трудових ресурсів – 38-39% [148, С. 36].  

Сільськогосподарські угіддя нашої країни займають 42,8 млн га або 70,9% території, у тому 
числі: 32,48 млн га – рілля (53,8%), 7,9 млн га – природні кормові угіддя сіножатей і пасовищ (13,1%), 
896,5 тис. га – багаторічні насадження (1,5%), 310,2 тис. га – перелоги (0,5%). Ліси та інші лісовкриті 
землі займають близько 10,6 млн га (17,6%) території країни, забудовані землі – 2,5 млн га (4,2%), води 
– 2,4 млн га (4%), заболочені землі – 979,9 тис. га (1,6%), інші – 1,0 млн га (1,7%). 

Формування механізму ефективного використання земельних ресурсів з давніх часів було в 
центрі уваги багатьох учених. Проблеми, пов’язані із землекористуванням знайшли своє відображення 
у працях відомих іноземних дослідників [87; 124]. Провідні вітчизняні вчені та науковці 
постсоціалістичних країн всебічно досліджували значення і вплив земельних ресурсів на соціальний та 
економічний розвиток суспільства, зокрема: [21; 22; 24; 160; 116; 152; 56; 148; 117; 127; 103; 129; 131; 
136; 144; 47; 155; 130]. Одні з них розглядають землю (земельні ресурси) як чинник соціально-

економічного розвитку та як ресурс, що служить динамізації розширеного відтворення національного 
багатства [51; 84]. Інші вважають земельні ресурси основою ресурсного потенціалу аграрної сфери, яка 
відіграє вирішальну роль у розвитку сільськогосподарського виробництва та забезпечення населення 
життєво необхідними благами [27; 103; 141; 152]. 

В Україні площа меліорованих земель становить 5,75 млн га, у структурі земельного фонду – 

14% від загальної площі сільськогосподарських угідь. Основні площі осушених земель знаходяться на 
Поліссі та в західних областях [25]. Це 3,3 млн га або близько 30% загальної площі сільськогоспо-

дарських угідь цих регіонів [15]. В загальній площі оброблюваних територій, меліоровані землі 
забезпечували в докризові роки виробництво 20% продукції рослинництва. Створений потужний за 
обсягами і надзвичайно складний за змістом та будовою водогосподарсько-меліоративний комплекс 
сумарною вартістю основних фондів близько 20 млрд грн, спрямований, переважно, на раціональний 
перерозподіл поверхневих і підземних вод, одночасно впливав і на всі інші компоненти природного 
середовища [49]. Тому, враховуючи значну питому вагу меліорованих земель, специфіку їх 
використання та обслуговування, ці землі потребують більшої уваги у ході ринкових перетворень, ніж 
богарні.  

У другій половині ХХ століття розвитку меліоративної науки посприяли такі науковці, як: 
А. Бачуріна, І. Богдановська-Гієнеф, М. Боч, Є. Брадіс, Є. Галкіна, А. Голованів, З. Дєнісов, Д. Зеров, 
Н. Кац, П. Коваленко, О. Костяков, Л. Кожушко, В. Лопатін, А. Ниценко, Н. П’явченко, В. Сташук, 
А. Рокочинський, С. Тюрємнов, А. Янголь та інші. Останні двадцять років активно досліджували 
питання еколого-економічної оцінки меліорованих, в тому числі осушених земель вітчизняні та 
іноземні вчені: [49; 73; 74; 99; 109; 129; 135; 149; 151 тощо]. Проте досі актуальними, однак не 
вирішеними залишаються питання, пов’язані із введенням в ринковий обіг осушених земель 
сільськогосподарського призначення, встановлення форм власності на меліоративні системи, 
збереження їх цілісності. 

Слово “меліорація” походить від латинського “melioratio” [153, С. 8], що означає поліпшення. 
Під меліорацією розуміють систему заходів, спрямованих на корінне покращення земель, ґрунтів, 
ландшафтів та несприятливих природних умов (кліматичних, гідрологічних тощо) для розв’язання 
різноманітних господарських, природоохоронних та інших завдань [73, С. 13]. Відповідно до Закону 
України “Про меліорацію земель” [8], меліорація земель – комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, 
хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних заходів, що здійснюються з метою 
регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх 
родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь. 

Меліорація – одна із сфер господарської діяльності людини, яка тісно пов’язана з навколишнім 
природним середовищем і суттєво впливає на природні процеси, всі без винятку компоненти екології – 

рельєф, клімат, ґрунти, рослинний і тваринний світ [47, С. 197]. З іншої сторони, – це потужний 
економічний фактор розвитку країн, швидкої та глибокої трансформації просторової структури і стану 
природно-територіальних комплексів [153, С. 5]. Роль меліорації, як інструменту механізму 
відтворення земельних ресурсів полягає в тому, щоб сприяти перетворенню малоцінних, непридатних 
для сільськогосподарського використання земель в родючі та захистити їх від посух, паводків, 
підтоплень, засолення тощо. Це – шлях до покращення ландшафту [110, С. 42]. 
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Розрізняють осушення, зрошення та двостороннє регулювання водного режиму ґрунту. Всі види 
меліорацій мають єдину ціль – створити умови для стабільних урожаїв, перетворити малородючі 
ґрунти в родючі, залучити в господарський оборот землі, котрі не використовуються у 

сільськогосподарському виробництві [82, С. 38]. 
Варто погодитись із думкою П.І. Коваленка [72] щодо звернення основної уваги науковців як 

світу, так і України зокрема, на ефективність зрошуваних меліорацій, в той час, як осушувані землі 
здебільшого залишаються поза увагою фахівців. Однак вирішення проблем осушення є не менш 
актуальним, ніж зрошення, оскільки, як показує статистика, у 60-80 рр. ХХ століття на осушених 
землях отримували вдвічі вищі урожаї, ніж на богарних. Без проведення меліоративних робіт 
заболочені та перезволожені землі є практично непридатними для будь-якого сільськогосподарського 
виробництва, в той же час ці роботи потребують значних капіталовкладень. 

Значення осушення земель – надзвичайно важливе, тому що окрім розширення 
сільськогосподарських угідь, осушення сприяє трансформації бідних поліських ґрунтів у продуктивні 
землі. Особливо це стосується торфових ґрунтів. Вони за потенційною родючістю та продуктивністю 
можуть легко конкурувати із чорноземами лісостепової та перехідної зони [58, С. 181]. 

Тому одним із варіантів забезпечення оптимальної структури угідь є проведення осушення 
земель, яке здійснюють з метою підвищення продуктивності й стійкості землеробства, забезпечення 
гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на основі збереження та підвищення 
родючості земель, а також створення необхідних умов для залучення в сільськогосподарський обіг 
земель, які не використовуються і мало використовуються [136, С. 281]. Збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції в Україні безпосередньо пов’язане із розвитком меліорації земель. 
Адже, саме вона створює ту основу, на якій ефективно використовуються всі інші фактори підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва [47, С. 194]. 

На наш погляд, осушені землі слід визначати як землі, в які вкладено значний капітал, на котрих 
розміщено об’єкти інженерної інфраструктури, здійснюється комплекс меліоративних заходів із 
регулювання водно-повітряного режиму, спрямованих на завдання мінімальної шкоди навколишньому 
природному середовищу, які потребують екологічно безпечного використання та постійних і 
регулярних капіталовкладень з боку їх власників та держави.  

Меліорація – це галузь, яка не може існувати без підтримки держави та суспільства, а тому її не 
можна повністю перевести на комерційну основу. Проте сучасні умови виробництва та 
господарювання в Україні диктують певні вимоги до переходу від централізованого фінансування 
меліоративних заходів до змішаного, за участю державно-приватного партнерства. Тому заключним 
етапом аграрних перетворень в країні повинна бути ринкова трансформація земельних відносин, а саме 
– перетворення землі-простору в землю-капітал, формування ринку земель сільськогосподарського 
призначення, в тому числі осушених [120, С. 32-34]. 

З огляду на ефективність виробництва, форма власності на землю не має вагомого значення за 
умови, що виробник має вільний доступ до необхідних ресурсів (наприклад, кредитів з прийнятною 
відсотковою ставкою), податкова система є сприятливою, виробник має необхідний рівень освіти. Тому 
саме ринок землі створює нові ніші для вкладання фінансових, інтелектуальних ресурсів, значно 
розширює кредитно-банківські сфери інформаційних послуг. Враховуючи той факт, що Україна взяла 
курс на зміну економічної моделі розвитку в напрямку створення соціально орієнтованої ринкової 
економіки, то, в цих умовах для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, 
необхідно залучити в ринковий обіг працю, капітал, землю [111; 112]. 

Слід зазначити, що до 90-х років минулого століття питання формування та розвитку земельного 
ринку взагалі не піднімалось, оскільки всі земельні ресурси знаходились у власності держави [115, С. 
9]. Однак в умовах ринку земля, як і будь-який інший засіб виробництва, є товаром. Слід підкреслити, 
що земля є унікальним товаром із цілою низкою специфічних, притаманних лише їй, особливостей. 
Основні з них полягають у [48, С. 52]: неможливості штучного створення; вічності; абсолютній 
нерухомості та нездатності до переміщення; неможливості бути заміненим іншими ресурсами; 
обмеженості в просторі. 

Серед українських вчених і практиків досі немає однозначної думки щодо того, яким має бути 
земельний ринок. Існують досить протилежні думки і точки зору: від формування виключно ринку 
оренди землі [55] до зняття будь-яких обмежень на передачу у власність (торгівлю) земель 
сільськогосподарського призначення фізичним та юридичним особам; від “засобу перерозподілу 
земельних ділянок”, “процесу взаємодії попиту і пропозиції на товар”, “системи економічних і 
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Розрізняють осушення, зрошення та двостороннє регулювання водного режиму ґрунту. Всі види 
меліорацій мають єдину ціль створити умови для стабільних урожаїв, перетворити малородючі 
ґрунти в родючі, залучити в господарський оборот землі, котрі не використовуються у
сільськогосподарському виробництві [82, С. 38].

Варто погодитись із думкою П.І. Коваленка [72] щодо звернення основної уваги науковців як 
світу, так і України зокрема, на ефективність зрошуваних меліорацій, в той час, як осушувані землі 
здебільшого залишаються поза увагою фахівців. Однак вирішення проблем осушення є не менш 
актуальним, ніж зрошення, оскільки, як показує статистика, у 60-80 рр. ХХ століття на осушених 
землях отримували вдвічі вищі урожаї, ніж на богарних. Без проведення меліоративних робіт 
заболочені та перезволожені землі є практично непридатними для будь-якого сільськогосподарського 
виробництва, в той же час ці роботи потребують значних капіталовкладень.

Значення осушення земель надзвичайно важливе, тому що окрім розширення 
сільськогосподарських угідь, осушення сприяє трансформації бідних поліських ґрунтів у продуктивні 
землі. Особливо це стосується торфових ґрунтів. Вони за потенційною родючістю та продуктивністю 
можуть легко конкурувати із чорноземами лісостепової та перехідної зони [ , С. 181]

Тому одним із варіантів забезпечення оптимальної структури угідь є проведення осушення 
земель, яке здійснюють з метою підвищення продуктивності й стійкості землеробства, забезпечення 
гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на основі збереження та підвищення 
родючості земель, а також створення необхідних умов для залучення в сільськогосподарський обіг 
земель, які не використовуються і мало використовуються [136, С. 281]. Збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції в Україні безпосередньо пов’язане із розвитком меліорації земель. 
Адже, саме вона створює ту основу, на якій ефективно використовуються всі інші фактори підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва [47, С. 194]

На наш погляд, осушені землі слід визначати як землі, в які вкладено значний капітал, на котрих 
розміщено об’єкти інженерної інфраструктури, здійснюється комплекс меліоративних заходів із 
регулювання водно-повітряного режиму, спрямованих на завдання мінімальної шкоди навколишньому 
природному середовищу, які потребують екологічно безпечного використання та постійних і 
регулярних капіталовкладень з боку їх власників та держави. 

Меліорація це галузь, яка не може існувати без підтримки держави та суспільства, а тому її не 
можна повністю перевести на комерційну основу. Проте сучасні умови виробництва та 
господарювання в Україні диктують певні вимоги до переходу від централізованого фінансування 
меліоративних заходів до змішаного, за участю державно-приватного партнерства. Тому заключним 
етапом аграрних перетворень в країні повинна бути ринкова трансформація земельних відносин, а саме 

перетворення землі-простору в землю-капітал, формування ринку земель сільськогосподарського 
призначення, в тому числі осушених [120, С. 32- ]

З огляду на ефективність виробництва, форма власності на землю не має вагомого значення за 
умови, що виробник має вільний доступ до необхідних ресурсів (наприклад, кредитів з прийнятною 
відсотковою ставкою), податкова система є сприятливою, виробник має необхідний рівень освіти. Тому 
саме ринок землі створює нові ніші для вкладання фінансових, інтелектуальних ресурсів, значно 
розширює кредитно-банківські сфери інформаційних послуг. Враховуючи той факт, що Україна взяла 
курс на зміну економічної моделі розвитку в напрямку створення соціально орієнтованої ринкової 
економіки, то, в цих умовах для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, 
необхідно залучити в ринковий обіг працю, капітал, землю [ ; ]

Слід зазначити, що до 90-х років минулого століття питання формування та розвитку земельного 
ринку взагалі не піднімалось, оскільки всі земельні ресурси знаходились у власності держави [115, С. 
9]. Однак в умовах ринку земля, як і будь-який інший засіб виробництва, є товаром. Слід підкреслити, 
що земля є унікальним товаром із цілою низкою специфічних, притаманних лише їй, особливостей. 
Основні з них полягають у [48, С. 52]: неможливості штучного створення; вічності; абсолютній 
нерухомості та нездатності до переміщення; неможливості бути заміненим іншими ресурсами; 
обмеженості в просторі.

Серед українських вчених і практиків досі немає однозначної думки щодо того, яким має бути 
земельний ринок. Існують досить протилежні думки і точки зору: від формування виключно ринку 
оренди землі [55] до зняття будь-яких обмежень на передачу у власність (торгівлю) земель 
сільськогосподарського призначення фізичним та юридичним особам; від “засобу перерозподілу 
земельних ділянок”, “процесу взаємодії попиту і пропозиції на товар”, “системи економічних і 
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правових відносин у процесі обороту земельних ділянок” та виключно – “купівлі-продажу земельних 
ділянок” до поняття ринку землі за аналогією сфери торгівлі зерном, житлом, нафтою тощо [143, С. 
74]. Є також й інші елементи земельних відносин, які було б логічно вважати ринковими, наприклад, 
зміна суб’єктів земельної власності за допомогою спадкоємництва, дарування, міни, ренти. Суб’єктами 
земельного ринку здатні виступати не тільки приватні землевласники: державна і комунальна влади 
можуть не тільки продавати, але і купувати землю, наприклад, процедурою викупу [115, С. 49]. 

Варто відмітити, що ринок не є постійним та однозначним. По-перше, він не здатний повністю 
забезпечувати соціальні потреби суспільства, що зумовлює необхідність державного втручання. По-

друге, ринок трансформується у відповідності до власних законів розвитку. Основні категорії ринку 
“власність”, “вартість”, “ціна”, “попит”, “пропозиція” набувають нового логічного змісту та нових 
форм свого прояву [58, С. 62]. 

Відповідно до статті 1 проекту Закону України “Про ринок земель” [12], підготовленого 
Держгеокадастром України, ринок земель – система земельних відносин, що виникають між 
суб’єктами ринку в результаті застосування економічного та правового механізму взаємодії суб’єктів 
ринку у процесі обігу земельних ділянок (прав на них) та надання послуг. Базовими умовами існування 
ринку земель, в тому числі осушених є [132, С. 132]:приватна власність на засоби виробництва, 
зокрема на землю; економічна свобода підприємництва, тобто наявність суб’єктів, що є економічно та 
юридично незалежними, можуть вступати у рівноправні партнерські відносини з приводу купівлі-
продажу товарів, у тому числі й землі; конкуренція, яка надає усім суб’єктам ринкових відносин 
можливість здійснення вільної підприємницької діяльності; вільне ціноутворення, що сприяє 
поєднанню інтересів суб’єктів ринку; наявність розвиненої інфраструктури ринку; обмежена 
регулююча роль держави. 

Більш повно і глибоко сутність ринку землі можна розкрити через функції, які він 
виконує (табл. 8.3) [132, С. 136]. 

Проаналізувавши функції ринку сільськогосподарських земель, наведені у табл. 8.3, в 
інформаційну функцію земельного ринку варто, на нашу думку, включити інноваційну функцію, котра, 
на наш погляд, полягає в тому, що докорінних інноваційних змін потребують інформаційно-освітні 
програми для землекористувачів та потенційних власників земель, в тому числі осушених, щодо 
існуючого законодавства, правових підстав і можливостей здійснювати операції із землею. Реалізація 
даної функції дозволить, в подальшому, забезпечити обізнаність та поінформованість землевласників 
на новому, значно вищому рівні.  

Вдаючись до розгляду проблем формування та розвитку ринку осушених земель, варто 
зауважити, що доцільно, на нашу думку, враховувати той факт, що дані землі мають інженерну 
інфраструктуру, без якої вони не можуть ефективно функціонувати. Тому наведені в табл. 8.3 функції 
ринку сільськогосподарських земель (ціноутворююча, регулююча, інформаційна, стимулююча, 
посередницька, контролююча, санації) доцільно, на наш погляд, доповнити такими функціями ринку 
осушених сільськогосподарських земель, як: технологічна та координуюча. 

Розглянемо запропоновані функції більш детально.  
Технологічна функція, яку виконуватиме ринок осушених сільськогосподарських земель, полягає 

в тому, щоб у процесі функціонування земельного ринку, перш за все було визначено власників на 
внутрішньогосподарські та міжгосподарські меліоративні системи, котрі, в подальшому 
підтримуватимуть належний технічний стан систем та забезпечуватимуть збереження їх цілісності. 
Постійне вдосконалення та поліпшення наявних меліоративних систем сприятиме функціонуванню 
ринку осушених земель на належному технологічному рівні. 

Координуюча функція, яку, на нашу думку, повинен виконувати ринок осушених 
сільськогосподарських земель, сприяє узгодженості у часі та просторі дій урядових установ, науковців, 
органів державного управління на місцях, земле- і водокористувачів та сільських громад з питань 
розробки, опрацювання та вдосконалення відповідних організаційних моделей управління осушеними 
землями, інженерною інфраструктурою та законодавчих ініціатив з цих питань. 

Наявність координуючої функції дасть можливість забезпечити безперервне функціонування 
прозорого ринку осушених земель. Крім того, дана функція сприятиме взаємозв’язку та узгодженості 
всіх наведених вище функцій. Ці та інші функції земельного ринку забезпечуватимуть його 
повноцінне, прозоре та ефективне функціонування.  
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Таблиця 8.3 

Функції земельного ринку 

№ з/п Функції Зміст 

1. Ціноутворююча 

На основі збалансування попиту і пропозиції здійснюється остаточне 
визначення вартості земельної ділянки, перетворення її цінності на 
вартість. Означає відчуження власності у процесі продажу земельної 
ділянки та можливої втрати або приросту вартості через механізм цін. 

2. Регулююча 

Забезпечує перерозподіл земельних ресурсів. Це означає, що тільки 
ринок може визначити, хто використовує землю, для яких цілей, за 
яких умов і в який спосіб. Проявляється у тому, що ринок визначає 
пропозиції на мікро- та макрорівні щодо використання землі для 
задоволення фізичних, інтелектуальних і соціальних потреб членів 
суспільства. 

3. Інформаційна 

Інформує учасників ринкових операцій із земельними ділянками та 
широку громадськість (за умови їхнього здійснення) про наявний 
попит і про-позиції на землю, про ціни на земельні ділянки, ціни 
іпотечних паперів і їх коливання тощо. 

4. Стимулююча 

Заохочує тих, хто найбільш раціонально використовує землю для 
одержання кращих кінцевих результатів, застосо-вуючи досягнення 
світової науки й практики для підвищення родючості землі. Тобто 
змістом цієї функції є економічне стимулювання сільського-

подарського виробництва. 

5. Посередницька 
Здійснює посередництво при переході права власності на земельну 
ділянку, встановлює зв’язки між попитом і пропозицією. 

6. Контролююча 

Запроваджує частковий і опосередкований контроль над процесом 
привласне-ння. Передбачає зіставлення грошових доходів із цінами на 
земельні ділянки. 

7. Санації 
Усуває із сільськогосподарської сфери неефективних і нежиттєздатних 
суб’єктів через механізм банкрутства та забезпечує перехід земель до 
ефективніших господарів. 

8. Технологічна* 
Передбачає підтримку в належному технічному стані меліоративних 
систем та збереження їх цілісності. 

9. Координуюча* 

Забезпечує узгодженість у часі та просторі дій урядових установ, 

науковців, органів державного управління на місцях, земле- 

і водокористувачів та сільських громад з питань розробки, 
опрацювання та вдосконалення організаційних моделей управління 
осушеними землями, інженерною інфраструктурою та законодавчих 
ініціатив з цих питань. 

    *запропоновано автором 
 

Оскільки, у ході здіснення ринкових перетворень осушені землі потребують більшої уваги, ніж 
богарні, варто вдатись до характеристики та розгляду ринку саме осушених земель. Однак, 
звертаючись до напрацювань відомих дослідників проблем формування земельного ринку, слід 
відмітити, що ринок осушених земель є складовою ринку сільськогосподарських земель і окремо 
вченими не виділяється й, відповідно, не визначається. Тому, проаналізувавши існуючі дефініції 
поняття “ринок земель сільськогосподарського призначення” та, спираючись на положення проекту 
Закону України “Про ринок земель” [12], запропонованого Держгеокадастром України, пропонуємо 
ринок осушених сільськогосподарських земель визначати як середовище, де формується попит 
і пропозиція на осушені землі, яке характеризується сукупністю економічних, нормативно-правових 
відносин між суб’єктами земельного ринку, котрі регулюються державою згідно з нормами діючого 
законодавства України щодо реалізації існуючих прав на осушені сільськогосподарські землі та наявну 
інженерну інфраструктуру; введення їх в ринковий оборот, встановлення їх вартості та ціни, розвитку 
конкуренції, забезпечення екологічно безпечного землекористування з метою захисту навколишнього 
природного середовища, задоволення суспільних потреб та сприяння надходженню коштів до 
бюджетів усіх рівнів. На нашу думку, ринок осушених сільськогосподарських земель повинен бути: 
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Таблиця 8.3
Функції земельного ринку

№ з/п Функції Зміст

Ціноутворююча

На основі збалансування попиту і пропозиції здійснюється остаточне 
визначення вартості земельної ділянки, перетворення її цінності на 
вартість. Означає відчуження власності у процесі продажу земельної 
ділянки та можливої втрати або приросту вартості через механізм цін.

Регулююча

Забезпечує перерозподіл земельних ресурсів. Це означає, що тільки 
ринок може визначити, хто використовує землю, для яких цілей, за 
яких умов і в який спосіб. Проявляється у тому, що ринок визначає 
пропозиції на мікро- та макрорівні щодо використання землі для 
задоволення фізичних, інтелектуальних і соціальних потреб членів 
суспільства.

Інформаційна

Інформує учасників ринкових операцій із земельними ділянками та 
широку громадськість (за умови їхнього здійснення) про наявний 
попит і про-позиції на землю, про ціни на земельні ділянки, ціни 
іпотечних паперів і їх коливання тощо.

Стимулююча

Заохочує тих, хто найбільш раціонально використовує землю для 
одержання кращих кінцевих результатів, застосо-вуючи досягнення 
світової науки й практики для підвищення родючості землі. Тобто 
змістом цієї функції є економічне стимулювання сільського-

подарського виробництва.

Посередницька Здійснює посередництво при переході права власності на земельну 
ділянку, встановлює зв’язки між попитом і пропозицією.

Контролююча
Запроваджує частковий і опосередкований контроль над процесом 
привласне-ння. Передбачає зіставлення грошових доходів із цінами на 
земельні ділянки.

Санації
Усуває із сільськогосподарської сфери неефективних і нежиттєздатних 
суб’єктів через механізм банкрутства та забезпечує перехід земель до 
ефективніших господарів.

Технологічна* Передбачає підтримку в належному технічному стані меліоративних 
систем та збереження їх цілісності.

Координуюча*

Забезпечує узгодженість у часі та просторі дій урядових установ, 

науковців, органів державного управління на місцях, земле-

і водокористувачів та сільських громад з питань розробки, 
опрацювання та вдосконалення організаційних моделей управління 
осушеними землями, інженерною інфраструктурою та законодавчих 
ініціатив з цих питань.

*запропоновано автором

Оскільки, у ході здіснення ринкових перетворень осушені землі потребують більшої уваги, ніж 
богарні, варто вдатись до характеристики та розгляду ринку саме осушених земель. Однак, 
звертаючись до напрацювань відомих дослідників проблем формування земельного ринку, слід 
відмітити, що ринок осушених земель є складовою ринку сільськогосподарських земель і окремо 
вченими не виділяється й, відповідно, не визначається. Тому, проаналізувавши існуючі дефініції 
поняття “ринок земель сільськогосподарського призначення” та, спираючись на положення проекту 
Закону України “Про ринок земель” [12], запропонованого Держгеокадастром України, пропонуємо 
ринок осушених сільськогосподарських земель визначати як середовище, де формується попит 
і пропозиція на осушені землі, яке характеризується сукупністю економічних, нормативно-правових 
відносин між суб’єктами земельного ринку, котрі регулюються державою згідно з нормами діючого 
законодавства України щодо реалізації існуючих прав на осушені сільськогосподарські землі та наявну 
інженерну інфраструктуру; введення їх в ринковий оборот, встановлення їх вартості та ціни, розвитку 
конкуренції, забезпечення екологічно безпечного землекористування з метою захисту навколишнього 
природного середовища, задоволення суспільних потреб та сприяння надходженню коштів до 
бюджетів усіх рівнів. На нашу думку, ринок осушених сільськогосподарських земель повинен бути: 
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регульованим державою, доступним, платним, забезпечувати обмеженість монополізму, охорону 
ґрунтів та навколишнього природного середовища, раціональне використання осушених земель, 
належний технологічний рівень та цілісність наявних осушувальних систем, їх поліпшення. 

Основними елементами повноцінного функціонування ринку осушених земель 
сільськогосподарського призначення є [46, С. 95]:  

- наявність землі як об’єкта купівлі-продажу;  
- соціально-економічна мотивація виходу на земельний ринок продавців осушених земель;  
- наявність платоспроможних покупців земельних ділянок;  
- створення необхідної інфраструктури земельного ринку; 
- встановлення параметрів рівноважного ціноутворення на різні категорії земель, їх диференціація;  
- організаційно-правовий механізм оформлення угод і цивільного функціонування земельного 

ринку; 
- державне регулювання земельного ринку на національному, регіональному та місцевому рівнях.  

Нині в Україні площа меліорованих земель становить майже майже 14% в загальній площі 
сільськогосподарських угідь. Основні площі осушених земель знаходяться на Поліссі та в західних 
областях – близько 30% загальної площі сільськогосподарських угідь, зокрема у Рівненській – 34%, 

Львівській – 39%, Волинській – 33%, Закарпатській – 37%, Івано-Франківській – 31%, Житомирській – 
25% [15]. 

У Західному регіоні країни та на Поліссі зосереджено 62% меліоративного фонду і 71% торфово-

болотних ґрунтів, а в окремих господарствах частка угідь з надлишком вологи становить 70-80% [125, 

С. 3]. У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях осушено понад 1 млн 
га перезволожених земель. Це становить 37,5% сільськогосподарських угідь Карпатського регіону. 
Найбільше осушених земель знаходиться у Львівській області (513,2 тис. га), а найменше – у 
Чернівецькій (121,8 тис. га). У Поліському районі (Рівненська, Волинська, Житомирська та Чернігівська області) 
зосереджено 10% природно-ресурсного потенціалу держави (в грошовому еквіваленті), в тому числі: мінеральних ресурсів – 

2,3%, водних – 11,7%, земельних – 13,2%, лісових – 28,1%, фауністичних – 15,7% і природно-рекреаційних – 8,2%. В 
регіональній компонентній структурі найбільшу питому вагу складають земельні, водні та лісові ресурси, що є одним із 
визначальних чинників напряму спеціалізації господарського комплексу регіону. Проблемним є те, що у Поліському 
економічному районі показник інтегрального ресурсного потенціалу найнижчий – 0,59 (в Україні – 1,0), особливо мінерально-

сировинних ресурсів – 0,19 [47, С. 347]. Територія характеризується підвищеною вологістю та наявністю 
торфовищ. 

Як зазначалось вище, Рівненська область має значні площі осушених земель (34,4%). 

Обслуговування меліоративних систем площею 390,4 тис. га (з них – 320,8 тис. га 
сільськогосподарських угідь) з кількістю осушувальних систем – 298 здійснює Рівненське обласне 
управління водних ресурсів (далі облводгосп), який є спеціально уповноваженим територіальним 
органом Державного агентства водних ресурсів України у сфері управління водними ресурсами та 
здійснення державної політики щодо меліорації земель. Для порівняння: у Волинській та Львівській 
областях осушено відповідно 416,6 тис. га (346,7 тис. га сільськогосподарських угідь) та 513,2 тис. га 
(490,2 тис. га сільськогосподарських угідь) перезволожених земель.  

На Поліссі свого часу було побудовано понад 60 великих осушувальних систем, у тому числі: 
Ірпінська, Трубізька, Верхньоприп’ятська, Брегівська, Латорицька, Турська, Тяжилівська, Мельниця 
тощо [161]. В Рівненській області осушувальні системи займають 34,4% сільськогосподарських угідь, в 
тому числі 28,3% ріллі. Для порівняння, у Волинській області цей показник становить 33%, в т.ч. 23% 
ріллі, Львівській – 39 і 40% відповідно. Таким чином, із трьох фактично з однаковою протяжністю 
областей, найбільшу загальну питому вагу площі, що обслуговується осушувальними системами має 
Львівська область. 

За даними Державного агентства водних ресурсів, 43,2% площі осушених земель Рівненської 
області мають підвищену кислотність, 7,6% – засолені, 10,7% – перезволожені, 12,8% – заболочені. 
Забезпечення оптимального водно-повітряного режиму можна досягти лише при постійному догляді і 
своєчасному проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт, при підтримці високого технічного рівня 
елементів осушувальних систем. 

У Рівненській області із загальної площі осушених земель, гончарним дренажем осушено 275 
тис. га (у Львівській області – 390,1 тис. га, Волинській – 236,6 тис. га земель). Загальна площа 
осушених земель Рівненської області з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму становить 
224,3 тис. га, в тому числі з гарантованими вододжерелами – 50,6 тис. га, з попереднім шлюзуванням – 
173,7 тис. га. У Львівській області з двостороннім регулюванням водного режиму обліковується 
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31,2 тис. га осушених земель, Волинській – 156,9 тис. га. Таким чином, найбільшу площу осушених 
земель з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму займає Рівненська область – 57,5% від 
загальної осушуваної площі області, а найменшу – Львівська – 6,1%. 

Варто відмітити, що врожайність сільськогосподарських культур на зволожувальних землях в 
посушливий період на 15-20% вища, ніж на землях, де не проводилось регулювання водно-повітряного 
режиму. В Рівненській області нараховується 60 польдерних меліоративних систем загальною площею 
59,9 тис. га, з них 52,3 тис. га – з механічним водопідйомом та на площі 7,6 тис. га відведення води 
здійснюється самопливом (насосні станції відсутні). На польдерних системах функціонують 
74 державних насосних станцій. Польдерні меліоративні системи. Львівської та Волинської областей 
займають 9,8 тис. га та 47,9 тис. га відповідно.  

Аналіз причин зниження ефективності використання меліорованих земель показав, що цей 
процес відбувся в результаті зміни кон’юнктури ринку, диспаритету цін на сільськогосподарську та 
промислову продукцію, значного підвищення цін на енергоносії та добрива, знос старої та дефіциту 
коштів на придбання нової техніки, невелику кількість досвідчених керівників, які можуть працювати в 
сучасних умовах, відсутність державної підтримки сільськогосподарських виробників тощо [41, С. 133-

134]. Розрахунки вчених показують, що стабільне виробництво сільськогосподарської продукції в 
Україні, в тому числі і в роки з несприятливими погодними умовами, може бути забезпечене при 
доведенні площ меліорованих земель до 20% від загальної площі сільськогосподарських угідь або 
близько 8,5 млн га.  

Така ситуація підтверджує потребу коштів на покращення технічного стану осушувальних 
систем, оскільки сума коштів, яка виділяється на ремонт меліоративних систем є мізерною і не 
забезпечує вирішення основних проблем – необхідності відновлення та капітального ремонту систем. 
Технічне обслуговування внутрішньогосподарської мережі проводиться не в тих обсягах, які необхідні 
для підтримки їх у належному стані.  

В межах виділених лімітів на ремонт і утримання міжгосподарської осушувальної мережі 
підприємствами Рівненського облводгоспу щороку виконується повний обсяг запланованих ремонтно-

доглядових робіт щодо ремонту гідротехнічних споруд, очистки міжгосподарської мережі від наносів. 
Однак підтримання міжгосподарських осушувальних систем і споруд на них за рахунок держави, яку 
виконують водогосподарські організації не може бути ефективною без підтримки в належному стані 
внутрішньогосподарських систем та мережі на них, які знаходяться у землекористувачів усіх форм 
власності.  

У процесі впровадження ринкових відносин в сфері землекористування відбулась кардинальна 
зміна категорій землекористувачів. Нині 95% з них становлять групи власників земельних часток (паїв) 
та фермерські господарства. Порушення технологічної цілісності у використанні меліоративних систем 
не дозволяє дотримуватися науково обґрунтованих сівозмін з максимальною віддачею. Фінансове 
становище більшості сільськогосподарських виробників призводить до деградації 
внутрішньогосподарських меліоративних систем. На осушених площах розвиваються негативні 
процеси вторинного заболочення. Ці та інші тенденції призвели до виникнення цілого комплексу 
проблем, розв’язання яких неможливе без державної підтримки.  

На даному етапі необхідно передати всі внутрішньогосподарські системи в комунальну власність 
сільським радам, а надалі – в оперативне управління землекористувачам. Ця робота, згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2003 р. № 1253 [14], в Рівненській області 
розпочалась у 2003 р. Враховуючи площу осушених земель 390,4 тис. га, балансовою вартістю 
внутрішньогосподарських фондів 833,8 млн грн, у 2006 р. в комунальну власність (на баланс сільських 
рад) було передано 299,9 тис. га (84,7%) балансовою вартістю 485,4 млн грн. У 2006 р. по 
Березнівському, Гощанському, Демидівському, Зарічненському, Здолбунівському, Костопільському, 
Радивилівському та Рівненському районах на баланс сільських рад було передано всю 
внутрішньогосподарську мережу. Проте в Дубровицькому районі було передано лише 15,5% площ. 
Протягом наступних років продовжувались дані роботи. Станом на сьогодні у комунальну власність 
передано 347,4 тис. га (98,1% загальної площі, яка підлягає передачі у комунальну власність (354,3 тис. 
га)) внутрішньогосподарських осушувальних систем балансовою вартістю 543,1 млн грн.  

Розглядаючи питання формування ринку земель, слід приділити увагу наявним власникам та 
землекористувачам різних категорій осушених земель сільськогосподарського призначення. Варто 
згадати, що в Україні на початку 1999 р. осушеними землями користувались 633,8 тисяч 
сільськогосподарських виробників, а на початку 2001 р. кількість власників землі та землекористувачів 
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тис. га осушених земель, Волинській 156,9 тис. га. Таким чином, найбільшу площу осушених 
земель з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму займає Рівненська область 57,5% від 
загальної осушуваної площі області, а найменшу Львівська %

Варто відмітити, що врожайність сільськогосподарських культур на зволожувальних землях в 
посушливий період на 15-20% вища, ніж на землях, де не проводилось регулювання водно-повітряного 
режиму. В Рівненській області нараховується 60 польдерних меліоративних систем загальною площею 
59,9 тис. га, з них 52,3 тис. га з механічним водопідйомом та на площі 7,6 тис. га відведення води 
здійснюється самопливом (насосні станції відсутні). На польдерних системах функціонують 

державних насосних станцій. Польдерні меліоративні системи. Львівської та Волинської областей 
займають 9,8 тис. га та 47,9 тис. га відповідно. 

Аналіз причин зниження ефективності використання меліорованих земель показав, що цей 
процес відбувся в результаті зміни кон’юнктури ринку, диспаритету цін на сільськогосподарську та 
промислову продукцію, значного підвищення цін на енергоносії та добрива, знос старої та дефіциту 
коштів на придбання нової техніки, невелику кількість досвідчених керівників, які можуть працювати в 
сучасних умовах, відсутність державної підтримки сільськогосподарських виробників тощо [41, С. 133-

134]. Розрахунки вчених показують, що стабільне виробництво сільськогосподарської продукції в 
Україні, в тому числі і в роки з несприятливими погодними умовами, може бути забезпечене при 
доведенні площ меліорованих земель до 20% від загальної площі сільськогосподарських угідь або 
близько 8,5 млн га. 

Така ситуація підтверджує потребу коштів на покращення технічного стану осушувальних 
систем, оскільки сума коштів, яка виділяється на ремонт меліоративних систем є мізерною і не 
забезпечує вирішення основних проблем необхідності відновлення та капітального ремонту систем. 
Технічне обслуговування внутрішньогосподарської мережі проводиться не в тих обсягах, які необхідні 
для підтримки їх у належному стані. 

В межах виділених лімітів на ремонт і утримання міжгосподарської осушувальної мережі 
підприємствами Рівненського облводгоспу щороку виконується повний обсяг запланованих ремонтно-

доглядових робіт щодо ремонту гідротехнічних споруд, очистки міжгосподарської мережі від наносів. 
Однак підтримання міжгосподарських осушувальних систем і споруд на них за рахунок держави, яку 
виконують водогосподарські організації не може бути ефективною без підтримки в належному стані 
внутрішньогосподарських систем та мережі на них, які знаходяться у землекористувачів усіх форм 
власності. 

У процесі впровадження ринкових відносин в сфері землекористування відбулась кардинальна 
зміна категорій землекористувачів. Нині 95% з них становлять групи власників земельних часток (паїв) 
та фермерські господарства. Порушення технологічної цілісності у використанні меліоративних систем 
не дозволяє дотримуватися науково обґрунтованих сівозмін з максимальною віддачею. Фінансове 
становище більшості сільськогосподарських виробників призводить до деградації 
внутрішньогосподарських меліоративних систем. На осушених площах розвиваються негативні 
процеси вторинного заболочення. Ці та інші тенденції призвели до виникнення цілого комплексу 
проблем, розв’язання яких неможливе без державної підтримки. 

На даному етапі необхідно передати всі внутрішньогосподарські системи в комунальну власність 
сільським радам, а надалі в оперативне управління землекористувачам. Ця робота, згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2003 р. № [14], в Рівненській області 
розпочалась у 2003 р. Враховуючи площу осушених земель 390,4 тис. га, балансовою вартістю 
внутрішньогосподарських фондів 833,8 млн грн, у 2006 р. в комунальну власність (на баланс сільських 
рад) було передано 299,9 тис. га (84,7%) балансовою вартістю 485,4 млн грн. У 2006 р. по 
Березнівському, Гощанському, Демидівському, Зарічненському, Здолбунівському, Костопільському, 
Радивилівському та Рівненському районах на баланс сільських рад було передано всю 
внутрішньогосподарську мережу. Проте в Дубровицькому районі було передано лише 15,5% площ. 
Протягом наступних років продовжувались дані роботи. Станом на сьогодні у комунальну власність 
передано 347,4 тис. га (98,1% загальної площі, яка підлягає передачі у комунальну власність (354,3 тис. 
га)) внутрішньогосподарських осушувальних систем балансовою вартістю 543,1 млн грн. 

Розглядаючи питання формування ринку земель, слід приділити увагу наявним власникам та 
землекористувачам різних категорій осушених земель сільськогосподарського призначення. Варто 
згадати, що в Україні на початку 1999 р. осушеними землями користувались 633,8 тисяч 
сільськогосподарських виробників, а на початку 2001 р. кількість власників землі та землекористувачів 
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осушених угідь збільшилась до 742,1 тисяч (загальна площа осушених угідь сягала 3299,2 тис. га). 
Тобто у 1999-2001 рр. в результаті реформування сільськогосподарської галузі, подальшого 
розпаювання земель спостерігається тенденція до збільшення кількості землекористувачів на осушених 
землях на 17% [153, С. 102-103].  

В Рівненській області нараховується 352 сільгосппідприємств усіх форм власності, які для 
відповідних потреб використовують осушені землі. У Волинській області цей показник становить 132 
підприємства, у Львівській області – 273. Найбільша кількість власників землі та землекористувачів 
наявна у Березнівському районі Рівненської області. Це – 13480 власників, котрі використовують 33771 
га осушених сільськогосподарських земель. В структурі їх землекористування найбільшу питому вагу 
займає рілля – 21779,4 га (64,5%), а найменшу – багаторічні насадження – 55 га (0,16%). 

Наявний вітчизняний та зарубіжний досвід, економічний потенціал держави повинен бути 
використаний для вирішення вищенаведених проблем. Все це необхідно враховувати у ході розробки 
перспектив розвитку галузі. Вважаємо, що для успішного вирішення вищезазначених проблем сьогодні 
надзвичайно актуальним є поєднання зусиль урядових установ, науковців, органів державного 
управління на місцях, земле- і водокористувачів та сільських громад з питань опрацювання та 
вдосконалення відповідних організаційних моделей управління меліоративними системами та 
законодавчих ініціатив з цих питань. Актуальною, на нашу думку, є необхідність проведення повної та 
всебічної інвентаризації наявних меліоративних систем, у побудову яких свого часу було вкладено 
значний капітал, розробити шляхи їх модифікації. 

8.3. Інституційне та організаційно-економічне забезпечення процесів 
формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення 

У зв’язку з переходом аграрного сектору України до ринкової економіки, особливого значення 
набуває становлення принципово нових земельних відносин та економічної системи господарювання 
на землі. Земельна реформа, котра здійснюється в Україні протягом останніх 20-25 років, спрямована 
на докорінну перебудову відносин землекористування, ліквідацію державної монополії земельної 
власності, подолання відчуження від землі тих, хто її обробляє, відновлення приватної власності на 
землю, створення нових господарських формувань [48, С. 100]. Логічним завершенням земельної 
реформи буде запровадження повноцінного, регульованого державою ринку земель 
сільськогосподарського призначення, в тому числі осушених земель. На нашу думку, основними 
складовими елементами ринку осушених земель сільськогосподарського призначення, які забезпечать 
здійснення операцій із землею, є: 

1. Врегулювання прав на володіння, користування та розпорядження осушеними землями та 
системами на них. 

2. Ведення Державного земельного кадастру і землевпорядних робіт. 
3. Вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази. 
4. Реалізація державної політики у сфері землекористування. 
5. Встановлення ціни осушених земель на основі визначення їх реальної вартості з врахуванням 

розміщених на цих землях меліоративних систем. 
6. Розвиток інфраструктури ринку осушених земель. 
7. Маркетингова діяльність. 

Розглянемо більш детально наведені вище складові ринку осушених земель. 
Що стосується врегулювання прав на осушені землі, ведення Державного земельного кадастру та 

вдосконалення нормативно-правової бази, то дані складові елементи ринку осушених земель 
сільськогосподарського призначення частково наведено у пунктах 8.1 та 8.2. 

Такий елемент ринку осушених земель як реалізація державної політики в сфері 
землекористування, передбачає: розвиток конкуренції, залучення інвестицій у вирішення земельних 
проблем, раціональне землекористування та охорону земельних ресурсів, підвищення родючості 
ґрунтів, сприяння збереженню цілісності осушувальної мережі, забезпечення платного 
землекористування, кадрове забезпечення галузі, врахування інтересів суспільства тощо. Що 
стосується врахування інтересів суспільства то, варто відмітити, що дана складова реалізовуватиметься 
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за рахунок забезпечення зайнятості населення; зосередженості земель в руках землекористувачів, які 
найефективніше їх використовують. 

В свою чергу, розвиток інфраструктури ринку осушених земель включає: функціонування 
державного земельного банку; діяльність земельних бірж, консалтингових підприємств, брокерських, 
дилерських та ріелторських організацій, страхових компаній, нотаріальних контор; врегулювання 
питань організації та проведення земельних аукціонів і торгів, реалізацію маркетингової діяльності. 
Маркетингова діяльність на ринку осушених земель сільськогосподарського призначення передбачає: 
вивчення попиту та пропозиції на осушені землі та меліоративні системи на них; сегментування 
земельного ринку за призначенням; вивчення факторів формування ціни на землю.  

Основні складові елементи ринку осушених земель сільськогосподарського призначення, які, на 
нашу думку, забезпечать здійснення операцій із землею, наведено на рис. 8.1. 

 

 

Рис. 8.1. Схема основних складових елемеентів ринку осушених земель сільськогосподарського 
призначення 

 

Виходячи із наведеного на рис. 8.1, варто відмітити, що процедура купівлі-продажу як осушених 
земель, так і внутрішньогосподарських систем повинна, на нашу думку, здійснюватись в 
установленому державою порядку згідно з чинним законодавством. 

Тому, узагальнюючи наведене вище, з метою забезпечення ефективного функціонування ринку 
осушених сільськогосподарських земель, спираючись на досвід розвинутих країн світу, пропонуємо на 
державному рівні реалізувати наступні заходи: 

1. Окрім реально існуючих права володіння, користування та оренди землі, законодавчого 
врегулювання потребують, на наш погляд, такі права розпорядження, як: обмін, дарування, рента, 
довічне утримання, емфітевзис та інші (див. рис. 8.2). 

2. За умов функціонування повноцінного ринку земель, з боку держави необхідно встановити 
черговість та порядок здійснення першочергової купівлі осушених земель та систем на них. Лише 
держава повинна мати першочергове та переважне право купівлі земельних ділянок. Тому вона 
повинна забезпечувати наявність коштів у держбюджеті для викупу сільськогосподарських земель, в 
тому числі осушених. Крім того, як показує досвід розвинутих країн світу, не менше 35% земель 
повинні залишатись у державній власності. На нашу думку, необхідно провести детальну 
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черговість та порядок здійснення першочергової купівлі осушених земель та систем на них. Лише 
держава повинна мати першочергове та переважне право купівлі земельних ділянок. Тому вона 
повинна забезпечувати наявність коштів у держбюджеті для викупу сільськогосподарських земель, в 
тому числі осушених. Крім того, як показує досвід розвинутих країн світу, не менше 35% земель 
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інвентаризацію наявних осушених земель, розробити методику їх оцінки, де врахувати природні 
властивості цих земель, їх специфіку, вартість меліоративних систем. Доцільно вжити відповідні 
заходи та забезпечити належний рівень інвестиційної привабливості осушених земель. З цією метою 
здійснити концентрацію капіталу, що направляється у цю галузь, вжити заходів щодо оптимізації 
землеволодінь і землекористувань на осушених землях сільськогосподарського призначення. 

 

 
 

Рис. 8.2. Модель формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення 

 

При формуванні ринку осушених земель досить важливе значення має збереження цілісності 
осушувальних систем у ході передачі земель новим землевласникам. Згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України [14], всі меліоративні фонди внутрішньогосподарського призначення 
передаються у комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування сільських та 
селищних рад, які ведуть облік меліорованих земель, передають землі, в тому числі осушені, в 
користування землевласникам різних форм власності. На законодавчому рівні повинно бути 
встановлено розмір плати за користування осушеними землями, враховуючи наявні меліоративні 
системи. Ці кошти повинні накопичуватись на спеціальних рахунках місцевих рад і використовуватись 
лише за призначенням: на проведення ремонтно-доглядових робіт, утримання меліоративних фондів 
внутрішньогосподарського призначення. Необхідно залучати кошти із місцевих бюджетів місцевих рад 
на попередження та ліквідацію підтоплення населених пунктів. Практика експлуатації меліоративних 
систем показує, що найбільша їх довготривалість і надійна працездатність зберігається на тих 
системах, де здійснюється безперервний догляд за кожним її конструктивним елементом. Постійний 
догляд за осушувальними системами, утримання їх в технічно справному стані є запорукою 
ефективного використання осушених земель.  

Держава повинна захищати родючість земель. Спираючись на законодавство, потрібно жорстко 
контролювати роботи на осушених сільськогосподарських землях відповідно до науково 
обґрунтованих сівозмін, для того, щоб не виснажувались осушені землі. Варто здійснювати залуження 
та заліснення осушених земель, котрі приносять низькі врожаї, а також землі з мілким торф’яним 
горизонтом. Слід направити кошти на створення культурних пасовищ. Завдяки розширенню площ 
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однорічних та багаторічних трав, поряд із корінним покращенням природних кормових угідь, 
використанням осушених земель під довговічні культурні пасовища, буде створено благополучні 
умови та економічні передумови для інтенсивного розвитку в даній галузі м’ясного і м’ясо-молочного 
скотарства. Зусилля держави повинні спрямовуватись на консолідацію осушених земель.  

3. Для того, щоб ціна на осушені сільськогосподарські землі була економічно обґрунтованою та 
виправданою, необхідно переглянути її основні складові. Враховуючи той факт, що на даний час 
виникає потреба в заміні показників оцінки земель, необхідно повністю оновити дані нормативної 
грошової оцінки земель. Для цього, перш за все, слід уточнити показники бонітування ґрунтів та 
економічної оцінки земель, які було здійснено ще у 80-90-х рр. минулого століття. Це, в кінцевому 
результаті, вплине на підвищення ефективності проведення оцінки аграрного природокористування 
загалом. На нашу думку, застосування еколого-агрохімічної оцінки при визначенні ціни та розрахунку 
нормативно-грошової оцінки землі є доцільнішим та ефективнішим, ніж використання даних бала 
бонітету. Оскільки інформація, котру отримують в результаті проведення еколого-агрохімічної оцінки 
осушених земель є новішою (оновлюється кожні 5 років), ширшою та достовірнішою, ніж дані, які 
використовують за результатами бонітування, проведеного у 1993 р. 

4. Державний земельний іпотечний банк, котрий функціонуватиме поряд із ринком земель, 
повинен, на наш погляд, кредитувати землекористувачів на пільгових умовах під заставу землі. Однак 
відсоткова ставка повинна коливатись у межах не більше 2-3%. 

Що стосується земельних аукціонів і торгів, на нашу думку, вони повинні бути повністю 
відкритими та забезпечувати доступність інформації для всіх зацікавлених громадян України, хто має 
право здійснювати купівлю-продаж земель. Надто велику увагу, на наш погляд, приділено земельним 
аукціонам і торгам у проекті Закону України “Про ринок земель” [12]. Питання, пов’язані із 
організацією та проведенням земельних торгів повинні бути розкриті в інших законодавчих та 
нормативних документах, зокрема Законі “Про земельні аукціони”. 

5. Із формуванням ринку осушених земель повинна, на нашу думку, розвиватись соціальна 
інфраструктура. Сільські ради повинні отримувати додаткові кошти на розвиток соціальної сфери та 
інфраструктури села за рахунок того, що землекористувачі сплачуватимуть до бюджету сільської ради 
податок у розмірі 1% від орендної плати (за розрахунками, кожна сільрада в результаті цього 
одержуватиме, в середньому, від 400 тис. грн до 1 млн грн на рік). Сільська молодь, на наш погляд, 
повинна отримати першочергове право на придбання земель. Їм повинне надаватись право купівлі 
земель із розстроченням платежу терміном, як мінімум, на 10-15 років. 

6. Ми вважаємо, що Україні варто зосередитись на виробництві екологічно безпечної продукції. 
Її вирощування на осушених землях може бути однією з найважливіших конкурентних переваг України 
на європейському ринку. Оскільки саме осушені землі здатні обійти примхи погодних умов та 
забезпечити стабільність урожаїв. Для цього з боку держави було б доцільно законодавчо врегулювати 
питання видачі дотацій на сільськогосподарську продукцію рослинництва лише при умові, якщо 
землевласник утримує в своєму господарстві не менше 20-30 голів великої рогатої худоби на 100 га 
сільськогосподарських угідь. Варто було б на рівні держави передбачити хоча б на 20 років обов’язкове 
зростання поголів’я великої рогатої худоби і твердо визначену обов’язкову державну дотацію на нього. 
Це має не лише економічне, а й політичне значення. З ростом поголів’я великої рогатої худоби зросте 
родючість ґрунту за рахунок внесення органічних добрив в ґрунт, різко зросте кількість робочих місць. 
Державою буде стимулюватись не латифундист, а місцевий землевласник, який безпосередньо працює 
на землі. Лише економічними важелями влада повинна забезпечити зростання тваринництва 
і родючість ґрунту. 

Викладені вище положення викликають необхідність формування ринку осушених 
сільськогосподарських земель. Тому нами розроблено модель формування ринку осушених земель 
сільськогосподарського призначення (рис. 8.2), котра являє собою сукупність регульованих державою 
процесів і призначена для її подальшого застосування лише щодо осушених земель та 
внутрішньогосподарських меліоративних систем. Це пов’язано з тим, що в західних областях нашої 
держави знаходяться переважно осушені землі, а внутрішньогосподарські меліоративні системи 
потребують значно більшої уваги, ніж загальнодержавні, оскільки останні повністю знаходяться у 
власності, розпорядженні та обслуговуванні держави і повинні, на нашу думку, й надалі перебувати у 
державній власності. Що стосується внутрішньогосподарських меліоративних систем на осушених 
землях, то, варто відмітити, що, починаючи з 2003 р. дані системи було передано на баланс сільських 
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однорічних та багаторічних трав, поряд із корінним покращенням природних кормових угідь, 
використанням осушених земель під довговічні культурні пасовища, буде створено благополучні 
умови та економічні передумови для інтенсивного розвитку в даній галузі м’ясного і м’ясо-молочного 
скотарства. Зусилля держави повинні спрямовуватись на консолідацію осушених земель. 

3. Для того, щоб ціна на осушені сільськогосподарські землі була економічно обґрунтованою та 
виправданою, необхідно переглянути її основні складові. Враховуючи той факт, що на даний час 
виникає потреба в заміні показників оцінки земель, необхідно повністю оновити дані нормативної 
грошової оцінки земель. Для цього, перш за все, слід уточнити показники бонітування ґрунтів та 
економічної оцінки земель, які було здійснено ще у 80- -х рр. минулого століття. Це, в кінцевому 
результаті, вплине на підвищення ефективності проведення оцінки аграрного природокористування 
загалом. На нашу думку, застосування еколого-агрохімічної оцінки при визначенні ціни та розрахунку 
нормативно-грошової оцінки землі є доцільнішим та ефективнішим, ніж використання даних бала 
бонітету. Оскільки інформація, котру отримують в результаті проведення еколого-агрохімічної оцінки 
осушених земель є новішою (оновлюється кожні 5 років), ширшою та достовірнішою, ніж дані, які 
використовують за результатами бонітування, проведеного у 1993 р.

4. Державний земельний іпотечний банк, котрий функціонуватиме поряд із ринком земель, 
повинен, на наш погляд, кредитувати землекористувачів на пільгових умовах під заставу землі. Однак 
відсоткова ставка повинна коливатись у межах не більше 2-3%

Що стосується земельних аукціонів і торгів, на нашу думку, вони повинні бути повністю 
відкритими та забезпечувати доступність інформації для всіх зацікавлених громадян України, хто має 
право здійснювати купівлю-продаж земель. Надто велику увагу, на наш погляд, приділено земельним 
аукціонам і торгам у проекті Закону України “Про ринок земель” [12]. Питання, пов’язані із 
організацією та проведенням земельних торгів повинні бути розкриті в інших законодавчих та 
нормативних документах, зокрема Законі “Про земельні аукціони”.

5. Із формуванням ринку осушених земель повинна, на нашу думку, розвиватись соціальна 
інфраструктура. Сільські ради повинні отримувати додаткові кошти на розвиток соціальної сфери та 
інфраструктури села за рахунок того, що землекористувачі сплачуватимуть до бюджету сільської ради 
податок у розмірі 1% від орендної плати (за розрахунками, кожна сільрада в результаті цього 
одержуватиме, в середньому, від 400 тис. грн до 1 млн грн на рік). Сільська молодь, на наш погляд, 
повинна отримати першочергове право на придбання земель. Їм повинне надаватись право купівлі 
земель із розстроченням платежу терміном, як мінімум, на 10- років.

6. Ми вважаємо, що Україні варто зосередитись на виробництві екологічно безпечної продукції. 
Її вирощування на осушених землях може бути однією з найважливіших конкурентних переваг України 
на європейському ринку. Оскільки саме осушені землі здатні обійти примхи погодних умов та 
забезпечити стабільність урожаїв. Для цього з боку держави було б доцільно законодавчо врегулювати 
питання видачі дотацій на сільськогосподарську продукцію рослинництва лише при умові, якщо 
землевласник утримує в своєму господарстві не менше 20-30 голів великої рогатої худоби на 100 га 
сільськогосподарських угідь. Варто було б на рівні держави передбачити хоча б на 20 років обов’язкове 
зростання поголів’я великої рогатої худоби і твердо визначену обов’язкову державну дотацію на нього. 
Це має не лише економічне, а й політичне значення. З ростом поголів’я великої рогатої худоби зросте 
родючість ґрунту за рахунок внесення органічних добрив в ґрунт, різко зросте кількість робочих місць. 
Державою буде стимулюватись не латифундист, а місцевий землевласник, який безпосередньо працює 
на землі. Лише економічними важелями влада повинна забезпечити зростання тваринництва 
і родючість ґрунту.

Викладені вище положення викликають необхідність формування ринку осушених 
сільськогосподарських земель. Тому нами розроблено модель формування ринку осушених земель 
сільськогосподарського призначення (рис. 8.2), котра являє собою сукупність регульованих державою 
процесів і призначена для її подальшого застосування лише щодо осушених земель та 
внутрішньогосподарських меліоративних систем. Це пов’язано з тим, що в західних областях нашої 
держави знаходяться переважно осушені землі, а внутрішньогосподарські меліоративні системи 
потребують значно більшої уваги, ніж загальнодержавні, оскільки останні повністю знаходяться у 
власності, розпорядженні та обслуговуванні держави і повинні, на нашу думку, й надалі перебувати у 
державній власності. Що стосується внутрішньогосподарських меліоративних систем на осушених 
землях, то, варто відмітити, що, починаючи з 2003 р. дані системи було передано на баланс сільських 
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рад, які не мають достатніх коштів для їх утримання та ремонту, тому це питання потребує подальшого 
вирішення та врегулювання [43, С. 34].  

У даному випадку розглядаються землі, які знаходяться у спільній власності, оскільки, згідно зі 
статтею 26 Земельного Кодексу України [2], земельні ділянки, на яких розташовані та функціонують 
меліоративні системи, використовуються спільно на підставі угоди. 

В моделі йдеться про спільну часткову власність на землю (пункт 1 статті 356 Цивільного 
кодексу України [3]). Співвласник має право на виділення в натурі частки із майна, що є у спільній 
частковій власності. 

Розглядаючи право купівлі-продажу осушених земель (див. рис. 8.2), варто відмітити, що згідно з 
пунктом 6 статті 88 Земельного кодексу України [2], при продажі учасником належної йому частки у 
спільній частковій власності на земельну ділянку, інші учасники мають переважне право купівлі цієї 
частки. Однак, враховуючи досвід розвинутих країн світу (Англія, США, Франція, Німеччина, Польща 
тощо), де, в основному, спостерігається тенденція до викупу земель у державну власність, в результаті 
чого, лише держава має право купувати землю, вважаємо, що в Україні першочергове, переважне та 
виключне право купівлі земель повинна мати лише держава, котра в подальшому й вирішуватиме їх 
долю. Лише через органи державної влади повинні здійснюватись всі ринкові операції із осушеними 
землями, що призведе в кінцевому результаті до наповнення бюджетів всіх рівнів. 

Варто відмітити, що відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду землі” [10], переважне 
право на придбання земельної ділянки, у разі її продажу, має також орендар цієї земельної ділянки за 
умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні – якщо його 
пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Знову 
ж таки, на наш погляд, ці процедури повинні здійснюватись виключно за схемою: продавець–держава–
покупець. Таким чином, орендар може перетворитись на покупця земельної ділянки і набути таких 
само прав на землю, як її покупець (див. рис. 8.2). Проте, ми вважаємо, що вищезазначений 
нормативний документ потребує коригування питань, що стосуються осіб, які мають право оренди та 
переважне право купівлі осушених угідь. Осушені землі повинні здаватись в оренду іноземцям лише на 
середньостроковий період (від 5 до 10 років). Оскільки, довгострокова оренда іноземними громадянами 
українських земель (більше 10 років) унеможливлює їх продаж вітчизняним землекористувачам і 
створює перешкоди для розвитку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції, про 
добробут якого держава повинна дбати в першу чергу.  

Що стосується оренди осушених сільськогосподарських земель вітчизняними орендарями, то з 
нашої точки зору, варто використати досвід Німеччини [34, С. 269] і застосовувати довгострокову 
оренду на 10 і більше років. Вважаємо, що органи державної влади не повинні продавати осушені землі 
особам без громадянства та іноземцям. Покупцями повинні бути лише громадяни України. Для 
функціонування повноцінного ринку земель, в тому числі осушених, доцільно було б відмінити 
мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це дозволить зробити перший крок 
до подолання бар’єру існування повноцінного ринку сільськогосподарських земель і забезпечить 
можливість здійснення ринкових операцій із землями. 

У запропонованій моделі, як уже зазначалося вище, приділяється увага 
внутрішньогосподарським мережам осушувальних систем. Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 серпня 2003 року № 1253 [14], ці системи знаходяться у комунальній 
власності, тобто у власності територіальних громад. Проте нинішні власники меліоративних систем не 
мають ні достатньої суми коштів, ні потрібної техніки, ні кваліфікованого персоналу, необхідних для їх 
утримання та ремонту, адже суми, які виділяють із місцевих бюджетів для цих цілей – мізерні. Тому 
назріла необхідність вирішення цієї проблеми, розв’язання якої пропонується в обґрунтуванні моделі. 
Відповідно до пункту 4 статті 8 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” [9], 

переважне право на укладання договору оренди цілісного майнового комплексу перед іншими 
фізичними та юридичними особами має господарське товариство, створене членами трудового 
колективу за місцем розташування майна підприємства, структурного підрозділу. Вважаємо за 
доцільне внести зміни до пункту 8 статті 25 Земельного кодексу України [2], якою передбачається 
можливість передачі гідротехнічних споруд лише у власність громадян, сільськогосподарських 
підприємств, установ та організацій, що створені колишніми працівниками державних і комунальних 
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Необхідно доповнити дану статтю 
словами: “…та можливість продажу внутрігосподарських меліоративних систем власникам (покупцям) 
осушених земель, на яких розташовано дані системи, для подальшого господарювання та використання 
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за призначенням; концесіонеру у випадку, якщо після закінчення договору концесії ним створено 
поліпшення, вартістю не менше 25% вартості майна на момент приватизації” (пункт 5 статті 3 Закону 
України “Про концесії” [7]). За таких обставин, власник або покупець осушених земель матиме право 
претендувати на придбання разом із землею відповідної внутрігосподарської осушуваної системи, яка 
розташована на цій землі. Покупцем осушених земель, на котрих функціонують меліоративні системи 
повинен бути лише резидент. Звичайно, ці питання потребують детального розгляду з боку держави та 
законодавчого закріплення і врегулювання всіх його аспектів. 

Розглядаючи концесію (див. рис. 8.2), варто відмітити, що, згідно з пунктом 2 статті 3 Закону 
України “Про концесії”, у концесію можуть надаватися об’єкти права державної чи комунальної 
власності для будівництва, реконструкції та експлуатації внутрішньогосподарських меліоративних 
систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури. У випадку, якщо для здійснення концесійної 
діяльності концесіонеру необхідні земельні ділянки, вони надаються йому у користування на умовах 
оренди на термін дії концесійного договору. Ми вважаємо, що право оренди земельної ділянки у 
даному випадку повинно бути переважним, оскільки концесіонер, беручи в концесію меліоративну 
систему і, створюючи на ній поліпшення, буде зацікавленим в отриманні права розпорядження 
земельною ділянкою. Це дасть йому можливість бути претендентом на купівлю осушених земель разом 
із системою не лише за умови створення поліпшення, зазначеного у пункті 5 статті 3 Закону України 
“Про концесії”, а й у випадку виконання вимог договору концесії. Таким чином, концесіонер зможе 
претендувати на купівлю земельної ділянки зі згоди органів державної влади. Ставши власником 
земельної ділянки, він набуде відповідних прав на землю (див. рис. 8.2), але лише у тому випадку, якщо 
концесіонер – резидент України. 

Ми вважаємо, що варто встановити заборону з боку держави на продаж купленої осушеної 
ділянки, як мінімум протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу. Це дозволить 
уникнути необдуманих та спекулятивних дій з боку землевласників та землекористувачів та підвищить 
їх зацікавленість до належного обробітку осушених земель. Оскільки держава, на нашу думку, повинна 
повністю регулювати здійснення всіх ринкових процесів із землею, то одним із варіантів такого 
регулювання могло б бути запровадження шкали екологічно безпечного землекористування для 
здійснення контролю за екологічним станом навколишнього природного середовища. У випадку, якщо 
землекористувач експлуатує осушені землі з порушенням існуючих екологічних вимог та норм, тоді 
держава повинна вилучати ці землі без можливості подальшої співпраці з таким землеробом. Тобто, 
для забезпечення ефективного функціонування земельного ринку, з боку держави повинні, в першу 
чергу, застосовуватись адміністративно-правові методи. 

Що стосується прав на землю, необхідно зазначити, що із всіх, передбачених законодавством 
прав, реально в Україні мають належне інституціональне забезпечення щодо функціонування в 
економіці сільського господарства лише право володіння, право користування та право оренди. В 
запропонованій моделі (див. рис. 8.2) значна увага приділяється праву оренди і праву купівлі-продажу 
осушених земель, яке де-факто існує, але де-юре функціонуватиме після зняття мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення. На нашу думку, законодавчого врегулювання та 
закріплення потребують, окрім реально існуючих, також такі права на осушені землі, як: право 
розпорядження, яке включає, окрім права купівлі-продажу, ще право спадщини, право міни, право 
дарування, право здійснення інших цивільно-правових угод; право емфітевзису; право застави та право 
внесення до статутного фонду тощо. 

Серед інших прав розпорядження, землевласник повинен, на нашу думку, мати можливість 
передати свою земельну ділянку у власність громадянину або юридичній особі і отримувати рентну 
плату, яка може виплачуватись у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або 
надання послуг. Таким чином, власник земельної ділянки гарантовано отримуватиме дохід та певні 
пільги від рентоплатника на весь період дії договору. Договір ренти може мати певний строк або не 
обмежуватись терміном. 

Ще одним правом, яким повинен, на наш погляд, мати можливість скористатись землевласник є 
право довічного утримання. Згідно з договором, власник земельної ділянки може передати другій 

стороні у власність земельну ділянку, взамін чого набувач зобов’язаний забезпечувати цю особу 
утриманням та (або) доглядом довічно. Матеріальне забезпечення (гроші, продукти, ліки тощо), яке 
щомісячно має надаватись відчужувачу, має бути оцінено і зафіксовано документально у грошовому 
вимірі. На період дії договору утримання (до смерті відчужувача) земельна ділянка не може бути 
продана, подарована або іншим чином відчужена її новим власником. 
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за призначенням; концесіонеру у випадку, якщо після закінчення договору концесії ним створено 
поліпшення, вартістю не менше 25% вартості майна на момент приватизації” (пункт 5 статті 3 Закону 
України “Про концесії” [7]). За таких обставин, власник або покупець осушених земель матиме право 
претендувати на придбання разом із землею відповідної внутрігосподарської осушуваної системи, яка 
розташована на цій землі. Покупцем осушених земель, на котрих функціонують меліоративні системи 
повинен бути лише резидент. Звичайно, ці питання потребують детального розгляду з боку держави та 
законодавчого закріплення і врегулювання всіх його аспектів.

Розглядаючи концесію (див. рис. 8.2), варто відмітити, що, згідно з пунктом 2 статті 3 Закону 
України “Про концесії”, у концесію можуть надаватися об’єкти права державної чи комунальної 
власності для будівництва, реконструкції та експлуатації внутрішньогосподарських меліоративних 
систем та окремих об’єктів їх інженерної інфраструктури. У випадку, якщо для здійснення концесійної 
діяльності концесіонеру необхідні земельні ділянки, вони надаються йому у користування на умовах 
оренди на термін дії концесійного договору. Ми вважаємо, що право оренди земельної ділянки у 
даному випадку повинно бути переважним, оскільки концесіонер, беручи в концесію меліоративну 
систему і, створюючи на ній поліпшення, буде зацікавленим в отриманні права розпорядження 
земельною ділянкою. Це дасть йому можливість бути претендентом на купівлю осушених земель разом 
із системою не лише за умови створення поліпшення, зазначеного у пункті 5 статті 3 Закону України 
“Про концесії”, а й у випадку виконання вимог договору концесії. Таким чином, концесіонер зможе 
претендувати на купівлю земельної ділянки зі згоди органів державної влади. Ставши власником 
земельної ділянки, він набуде відповідних прав на землю (див. рис. 8.2), але лише у тому випадку, якщо 
концесіонер резидент України.

Ми вважаємо, що варто встановити заборону з боку держави на продаж купленої осушеної 
ділянки, як мінімум протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу. Це дозволить 
уникнути необдуманих та спекулятивних дій з боку землевласників та землекористувачів та підвищить 
їх зацікавленість до належного обробітку осушених земель. Оскільки держава, на нашу думку, повинна 
повністю регулювати здійснення всіх ринкових процесів із землею, то одним із варіантів такого 
регулювання могло б бути запровадження шкали екологічно безпечного землекористування для 
здійснення контролю за екологічним станом навколишнього природного середовища. У випадку, якщо 
землекористувач експлуатує осушені землі з порушенням існуючих екологічних вимог та норм, тоді 
держава повинна вилучати ці землі без можливості подальшої співпраці з таким землеробом. Тобто, 
для забезпечення ефективного функціонування земельного ринку, з боку держави повинні, в першу 
чергу, застосовуватись адміністративно-правові методи.

Що стосується прав на землю, необхідно зазначити, що із всіх, передбачених законодавством 
прав, реально в Україні мають належне інституціональне забезпечення щодо функціонування в 
економіці сільського господарства лише право володіння, право користування та право оренди. В 
запропонованій моделі (див. рис. 8.2) значна увага приділяється праву оренди і праву купівлі-продажу 
осушених земель, яке де-факто існує, але де-юре функціонуватиме після зняття мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення. На нашу думку, законодавчого врегулювання та 
закріплення потребують, окрім реально існуючих, також такі права на осушені землі, як: право 
розпорядження, яке включає, окрім права купівлі-продажу, ще право спадщини, право міни, право 
дарування, право здійснення інших цивільно-правових угод; право емфітевзису; право застави та право 
внесення до статутного фонду тощо.

Серед інших прав розпорядження, землевласник повинен, на нашу думку, мати можливість 
передати свою земельну ділянку у власність громадянину або юридичній особі і отримувати рентну 
плату, яка може виплачуватись у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або 
надання послуг. Таким чином, власник земельної ділянки гарантовано отримуватиме дохід та певні 
пільги від рентоплатника на весь період дії договору. Договір ренти може мати певний строк або не 
обмежуватись терміном.

Ще одним правом, яким повинен, на наш погляд, мати можливість скористатись землевласник є 
право довічного утримання. Згідно з договором, власник земельної ділянки може передати другій
стороні у власність земельну ділянку, взамін чого набувач зобов’язаний забезпечувати цю особу 
утриманням та (або) доглядом довічно. Матеріальне забезпечення (гроші, продукти, ліки тощо), яке 
щомісячно має надаватись відчужувачу, має бути оцінено і зафіксовано документально у грошовому 
вимірі. На період дії договору утримання (до смерті відчужувача) земельна ділянка не може бути 
продана, подарована або іншим чином відчужена її новим власником.
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Спираючись на норми Закону України “Про державно-приватне партнерство” [5], та, зважаючи 
на те, що згідно із статтею 4 наведеного Закону [5], до сфер застосування державно-приватного 
партнерства належить, серед іншого, управління нерухомістю, можна використати таке партнерство у 
сфері експлуатації осушених земель та систем на них. Тому для ефективного функціонування ринку 
осушених сільськогосподарських земель пропонуємо поєднати зусилля урядових установ, науковців, 
органів державного управління на місцях, земле- і водокористувачів та сільських громад з 
опрацювання та вдосконалення відповідних організаційних моделей управління меліоративними 
системами, зокрема – осушеними і створити об’єднання меліораторів та землекористувачів Західної 
України з ефективного використання осушених сільськогосподарських земель. Вважаємо, що за 
рахунок власних коштів об’єднання і державної підтримки це забезпечить раціональне використання 
земельних, водних та інших ресурсів України, посилить контроль за їх станом та покращить управління 
у сфері осушення земель, у кінцевому підсумку сприятиме досягненню економічного, екологічного та 
соціального ефекту від використання осушених земель [36, С. 49]. Крім того, об’єднання меліораторів 
та землекористувачів Західної України здійснюватиме підтримку меліоративних систем в належному 
стані та проводитиме відповідні маркетингові операції на ринку осушених земель, які передбачають: 
дослідження пропозиції на операції з осушеними землями та меліоративними системами; вивчення 
попиту та пропозиції на осушені земельні ділянки та меліоративні системи; сегментування земельного 
ринку за призначенням; вивчення факторів формування ціни на осушені ділянки та системи тощо. 

Важливими передумовами для формування цивілізованого ринку осушених земель 
сільськогосподарського призначення є наявність відповідних інструментів для проведення всебічної та 
повної інвентаризації осушених земель, широкого розповсюдження інформаційних ресурсів про наявні 
земельні ділянки та їх стан, здійснення реєстрації угод, ведення автоматизованого єдиного земельного 
кадастру, оптимізації землекористування та повний контроль за розподілом земельних ресурсів. У 
процесі формування ринку осушених земель їх необхідно розподіляти з урахуванням розміщених 
меліоративних систем. Тому оптимальним варіантом є виокремлення земельної ділянки, на якій 
розташована самостійно функціонуюча осушувальна мережа. Всі компоненти мережі повинні входити 
в землеволодіння або повністю розташовуватись на кількох таких цілих незалежних ділянках. Ця 
особливість визначає закономірність встановлення меж землеволодінь та землекористувань на 
осушених землях. До такої елементарної ділянки належать колектор останнього порядку і приєднані до 
нього дрени (рис. 8.3). 

 

 
 

Рис. 8.3. Схема осушувально-зрошувальної системи з підживленням колекторів  
із зволожувальних каналів:  

1 – трубчаті дрени; 2 – колектори; 3 – розподільник; 4 – магістральний канал; 5 – гирла; 6 – шлюзи  
 

Зона впливу дрен здебільшого збігається з їх водозбірною площею. Межа зони між двома 
сусідніми дренами, приєднаними до одного колектора, проходитиме посередині між ними. Якщо дрени 
впадуть у сусідні колектори одного порядку, то межа зон впливу буде посередині між їх джерелами. 
Якщо дрена по сусідству з каналом провідної мережі або колекторами іншого порядку немає, то межа 
зони в цьому випадку проходитиме по каналу або колектору. При розташуванні дрен біля каналів 
огороджувальної мережі, ця межа буде межею зони [136, С. 463]. 
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Сільськогосподарська діяльність на осушених територіях повинна бути екологічно безпечною, 
що передбачає: системне використання наявних природних ресурсів у межах меліоративних систем; 
проведення екологічно обґрунтованих осушувальних меліорацій, які супроводжуються науково 
обґрунтованими технічними меліораціями; раціональне природокористування; забезпечення 
надходжень доходів до бюджетів; виробництво екологічно чистої продукції. Еколого-економічний 
механізм використання осушених земель сільськогосподарського призначення наведено на рис. 8.4.  

 

 
 

Рис. 8.4. Схема еколого-економічного механізму використання осушених земель 
 

Еколого-економічний механізм використання осушених земель в ринкових умовах являє собою 
сукупність екологічних та економічних важелів. До екологічних важелів відносяться (див. рис. 8.4): 

здійснення комплексу протиерозійних заходів; забезпечення підвищення родючості ґрунтів; утримання 
в належному стані гідротехнічних протиерозійних споруд та меліоративних систем; здійснення заходів 
щодо забруднення земель агрохімікатами, радіоактивними речовинами; проведення екологічно 
обґрунтованого осушення земель; формування систем екологічних обмежень по територіях і 
екосистемах: встановлення лімітів викидів, встановлення лімітів допустимого використання природних 
ресурсів. 

Розрізняють наступні основні складові елементи економічного механізму: попит і пропозиція на 
осушені землі, формування ринкової ціни на землю, забезпечення розвитку конкуренції на земельному 
ринку. 

Конкуренція являє собою суперництво між суб’єктами ринкових відносин за найвигідніші умови 
укладення договору оренди, купівлі-продажу чи будь-якого іншого, встановленого  

діючим земельним законодавством України виду договору, щодо здійснення операцій із 
осушеними землями та меліоративними системами. 

На нашу думку, еколого-економічний механізм використання осушених земель 
сільськогосподарського призначення повинен включати врегульовані державою адміністративні 
аспекти та заохочення раціонального використання осушених земель. До адміністративних аспектів та 
заохочень раціонального використання осушених земель належать:  
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- система штрафів на відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства;  
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;  
- збір за спеціальне використання природних ресурсів;  
- запровадження шкали екологічно безпечного землекористування для здійснення контролю за 

екологічним станом навколишнього середовища (існуючі екологічні вимоги та норми);  
- пільгове оподаткування та кредитування при здійсненні природоохоронних заходів;  
- прямі субсидії для вирішення екологічних проблем: державне фінансування науково-дослідних 

та проектних робіт, місцеві субсидії для виконання природоохоронних заходів. 
Виходячи з наведеного вище, ринок осушених земель сільськогосподарського призначення слід 

ототожнювати не лише з процесом їх купівлі-продажу, а насамперед з раціональним інститутом 
ринкової економіки, покликаним забезпечити економічну, екологічну та соціальну ефективність 
використання осушених земель. Тому реалізація наведеного дозволить розпочати роботи з формування 
прозорого і повноцінного ринку осушених земель сільськогосподарського призначення, залучити 
надійних власників та інвесторів. 

У розділі розроблено і вдосконалено теоретико-методичні підходи та практичні рекомендації 
формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення. Результати дослідження 
дозволяють сформувати основні положення та висновки, які полягають у наступному: 

1. Досліджено наукові підходи детермінації ринку земель сільськогосподарського призначення і 
запропоновано визначення сутності поняття “ринок осушених сільськогосподарських земель”, що 
сприяє екологічно безпечному землекористуванню з метою захисту навколишнього середовища, 
задоволення суспільних потреб і забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. 

2. Визначено роль державного регулювання у формуванні ринку осушених земель 
сільськогосподарського призначення. Автор обґрунтовує доцільність реалізації прав на осушені 
сільськогосподарські землі та наявну інженерну інфраструктуру з метою створення багаторівневої 
системи землекористування на основі рівності всіх форм власності на осушені землі, збереження 
цілісності наявних меліоративних систем, зростання інвестиційної привабливості осушених земель. 

3. Розроблено модель формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення, 
сутність якої полягає у цілеспрямованості та взаємоузгодженості всебічних і комплексних дій суб’єктів 
ринку в ході регулювання приватизаційних процесів, що дозволяє покращити інституційне 
забезпечення земельного ринку. 

4. Запропоновано методичний підхід до визначення ціни осушених сільськогосподарських 
земель, що дає можливість врахувати вартість розміщеної на осушених землях меліоративної 
інфраструктури і скоригувати ціну осушених сільськогосподарських земель, визначену на основі 
нормативно-грошової оцінки, способу та ефективності господарювання на відповідній земельній 
ділянці. 

5. Проаналізовано та удосконалено інституційне забезпечення процесів формування ринку 
осушених сільськогосподарських земель. Сформульовано основні складові елементи ринку осушених 
земель, а саме: врегулювання прав на володіння, користування та розпорядження осушеними землями і 
системами на них; ведення Державного земельного кадастру; вдосконалення законодавчої бази; 
реалізація державної політики у сфері землекористування; встановлення ціни осушених земель з 
врахуванням розміщеної меліоративної мережі; розвиток інфраструктури ринку осушених земель; 
маркетингова діяльність. 

6. Узагальнено існуючі функції ринку сільськогосподарських земель і враховано фактор 
розміщення на осушених землях меліоративної мережі. В результаті авторам доповнено наявні функції 
такими як технологічна та координуюча. 

Література до розділу 

1. Конституція України: станом на 28 червня 1996 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : 
Юрінком, 1996. – 80 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2. Земельний кодекс України: за станом на 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=1&nreg=2768-14. 

3. Цивільний кодекс України: за станом на 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=435-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

4. Закон України “Про Державний земельний кадастр”: за станом на 7 липня 2011 р. № 3613-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 

page=1&nreg=3613-17. 

5. Закон України “Про державно-приватне партнерство”: за станом на 1 липня 2010 р. № 2404-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2404-

17. 

6. Закон України “Про іпотеку”: за станом на 5 червня 2003 р. № 898-IV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?page=1&nreg=898-15. 

7. Закон України “Про концесії”: за станом на 16 липня 1999 р. № 997-XIV [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=1&nreg=997-14. 

8. Закон України “Про меліорацію земель”: за станом на 14 січня 2000 р. № 1389-XIV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 1389-14. 

9. Закон України “Про оренду державного та комунального майна”: за станом на 10 квітня 1992 р. 
№ 2269-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

main.cgi?page=1&nreg=2269-12.  

10. Закон України “Про оренду землі”: за станом на 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161-14. 

11. Закон України “Про оцінку земель”: за станом на 11 грудня 2003 р. № 1378-IV [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1378-15. 

12. Проект Закону України “Про ринок земель”: запропонований Державним агентством земельних 
ресурсів України: 12 квітня 2010 р. // Землевпорядний вісник: інформ. бюл. – 2011. – № 9. – С. 1–
20. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”: за 
станом на 11 жовтня 2002 р. № 1531 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1531-2002-%EF. 

14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку безоплатної передачі у 
комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного 
будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних 
сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих 
підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників”: за станом на 13 серпня 2003 
р. № 1253 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 

cgi?nreg=1253-2003-%EF. 

15. Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних 
та осушених угідь на період до 2010 року: за станом на 16 листопада 2000 р. № 1704 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1704-

2000-%EF. 

16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Методику нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів”: за станом на 23 березня 1995 р. № 
213 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=213-95-%EF. 

17. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про Порядок нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”: за станом на 27 січня 
2006 р. № 18/15/21/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06.  

18. Податковий кодекс України (в редакції Закону України від 07.12.2017 № 2245 – VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»). 

19. Андрійчук В. Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів у 
суб’єктів господарювання та оцінка їх наслідків / В. Г. Андрійчук // Стенограма Одинадцятих 
річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників: 26-27 лют. 2009 р. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 
2009. – С. 89–98. 

20. Артюшин В. І. Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського 
призначення в Україні / В. І. Артюшин, М. І. Кобець, М. І. Пугачов; за ред. Марчіна Свєнчіцкі. – 
К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. – 60 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

 Закон України “Про Державний земельний кадастр”: за станом на 7 липня 2011 р. № -VI 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada .ua/cgi-bin/laws/main.cgi?

page=1&nreg=3613-

 Закон України “Про державно-приватне партнерство”: за станом на 1 липня 2010 р. № 2404-VI 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.g .ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2404-

 Закон України “Про іпотеку”: за станом на 5 червня 2003 р. № 898-IV [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: htt ://zakon.rada.g .ua/cgi-bin/laws/mai . cgi?pa e=1&nreg=898-

 Закон України “Про концесії”: за станом на 16 липня 1999 р. № 997-XIV [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: htt ://zakon.rada.g .ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?pa e=1&nreg=997-

 Закон України “Про меліорацію земель”: за станом на 14 січня 2000 р. № -XIV [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg= 1389-

 Закон України “Про оренду державного та комунального майна”: за станом на 10 квітня 1992 р. 
№ 2269-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

main.cgi?pa e=1&nreg=22 -

 Закон України “Про оренду землі”: за станом на жовтня 1998 р. № 161-XIV [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: htt ://zakon.rada .ua/c i-bin/laws/main.cgi?nreg= -

 Закон України “Про оцінку земель”: за станом на грудня 2003 р. № -IV [Електронний 
ресурс]. Режим доступу: htt ://zakon.rada .ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= -

 Проект Закону України “Про ринок земель”: запропонований Державним агентством земельних 
ресурсів України: 12 квітня 2010 р. // Землевпорядний вісник: інформ. бюл. № 9. С. 1

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”: за 
станом на 11 жовтня 2002 р. № 1531 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
htt ://zakon.rada .ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1 - -%EF.

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку безоплатної передачі у 
комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного 
будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних 
сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих 
підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників”: за станом на 13 серпня 2003 
р. № 1253 [Електронний ресурс]. Режим доступу: htt ://zakon.rada .ua/cgi-bin/laws/mai

cgi?nreg=1253- -%EF.

 Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних 
та осушених угідь на період до 2010 року: за станом на 16 листопада 2000 р. №
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1704-

-%EF.

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про Методику нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів”: за станом на 23 березня 1995 р. № 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=21 - -%EF.

 Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про Порядок нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”: за станом на 27 січня 
2006 р. № 18/15/21/11 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
htt ://zakon1.rada. .ua/laws/show/z -

 Податковий кодекс України (в редакції Закону України від 07.12.2017 № 2245 VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»).

 Андрійчук В. Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів у 
суб’єктів господарювання та оцінка їх наслідків / В. Г. Андрійчук // Стенограма Одинадцятих 
річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників: 26- лют. 2009 р. К. : ННЦ “ІАЕ”, 

С. 89
 Артюшин В. І. Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського 

призначення в Україні / В. І. Артюшин, М. І. Кобець, М. І. Пугачов; за ред. Марчіна Свєнчіцкі. 
К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. 60 с.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  401 

 

21. Бабичев Ф. С. Західна Україна. Географічна енциклопедія України у 3-х т. / Ф. С. Бабичев, В. І. 
Бєляєв, С. І. Дорогунцов; під ред. О. М. Маринича. – Т. 2. – К., 1990. – 480 с. 

22. Бабміндра Д. Ринок землі: видимі й приховані ризики / Д. Бабміндра // Землевпорядний вісник. – 
2008. – № 1. – С. 9–15. 

23. Будзяк В. М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення / В. М Будзяк // 
Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 119–120. 

24. Буздалов І. Н. Реформування земельних відносин у східноєвропейських країнах / І. Н. Буздалов // 
АПК: економіка, управління. – 1996. – № 7. – С. 65–70. 

25. Булдей В. Р. Осушительные мелиорации и охрана природы / В. Р. Булдей, С. Т. Вознюк. – Л.: 
Вища шк., 1987. – 160 с. 

26. Бурлака Н. Оцінка земель як рушійний чинник регулювання та удосконалення земельних 
відносин / Н. Бурлака // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 10. – С. 32–35. 

27. Бутко М. П. Регіональні особливості формування ринку землі в Україні / М. П. Бутко // 
Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 87–88.  

28. Велесик Т. А. Діючий мораторій, як перешкода формуванню ринку меліорованих земель / Т. А. 
Велесик // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації 
економіки: збірник тез ІІІ Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і 
викладачів. – Рівне: НУВГП, 2010. – С. 180–181. 

29. Велесик Т. А. Еколого-економічна модель оцінки впливу факторів на ціну осушених с.-г. земель 
Млинівського держ. технікуму ветеринарної медицини Рівненської області / Т. А. Велесик, С. В. 
Барановський // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 2011. – Т. 13; Ч. 5. – 
Вип. № 4 (50). – С. 47–50. – (Сер. “Економічні науки”). 

30. Велесик Т. А. Ефективність меліорації, як поштовх до формування ринку меліорованих с.-г. 
земель / Т. А. Велесик // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 2010. – Т. 12. – 

Вип. № 2 (44). – С. 14–17. – (Сер. “Економічні науки”). 
31. Велесик Т. А. Землекористування на меліоративних системах: проблеми та перспективи розвитку 

/ Т. А. Велесик // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Вип. № 7. – С. 190–
192. – (Сер. “Економіка”). 

32. Велесик Т. А. Основні проблеми землекористування на меліоративних системах / Т. А. Велесик // 
Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: збірник 
тез ІІ Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і викладачів. – Рівне : 
НУВГП, 2009. – С. 29–30. 

33. Велесик Т. А. Основні проблеми землекористування та можливі шляхи їх вирішення / Т. А. 
Велесик // Вісник НУВГП: зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. № 1 (45). – С. 29–34. – (Сер. 
“Економіка”). 

34. Велесик Т. А. Основні проблеми становлення ринку меліорованих земель на заході України / Т. 
А. Велесик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: нац. ідентичність та 
тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної наук.-практ. конф. молодих 
вчених, Ч. 2. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 267–269. 

35. Велесик Т. А. Особливості землекористування у контексті сталого розвитку України / Т. А. 
Велесик // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 340–
347. 

36. Велесик Т. А. Осушені землі як фактор інтенсифікації сільського господарства в умовах 
трансформації земельних відносин / Т. А. Велесик // Водне господарство України: науково-

технічний часопис. – 2009. – № 6. – С. 48–49. 

37. Велесик Т. А. Передумови формування ринку землі на меліоративних системах / Т. А. Велесик // 
Таврійський науковий вісник. – Херсон : ХДАУ, 2009. – Вип. № 65; Ч. 2. – С. 159–166. – (Сер. 
“Економіка в сільському господарстві”). 

38. Велесик Т. А. Побудова емпіричної моделі залежності вартості осушених с.-г. земель від вартості 
меліоративних систем / Т. А. Велесик // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 
2011. – Т. 13; Ч. 1. – Вип. № 1 (47). – С. 124–128. – (Сер. “Економічні науки”). 

39. Велесик Т. А. Проблеми землекористування у контексті сталого розвитку України / Т. А. Велесик 
// Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України: збірник матеріалів 
Міжнар. наук. конф. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2009. – С. 489–496. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



402 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

40. Велесик Т. А. Проблеми становлення та функціонування ринку меліорованих земель Західного 
регіону України / Т. А. Велесик // Менеджер: вісник ДонДУУ. – Донецьк, 2010. – Вип. № 1 (51). – 
С. 201–205. – (Сер. “Економіка”). 

41. Велесик Т. А. Розвиток меліоративного комплексу в умовах переходу аграрного сектору до 
ринкових відносин / Т. А. Велесик // Стратегия качества в промышленности и образовании: 
материалы VI Междунар. конф. – Варна: Техн. ун-т, 2010. – Т. 1. – С. 131–134. 

42. Велесик Т. А. Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель і меліорація / Т. 
А. Велесик // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 2010. – Т. 12. – Вип. № 3 
(45). – С. 39–42. – (Сер. “Економічні науки”). 

43. Велесик Т. А. Схематична модель ринку осушених с.-г. земель Західної України / Т. А. Велесик // 
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 2011. – Т. 13; Ч. 3. – Вип. № 2 (48).– С. 
34–38. – (Сер. “Економічні науки”). 

44. Велесик Т. А. Теоретичні засади формування ринку меліорованих с.-г. земель / Т. А. Велесик // 
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 2010. – Т. 12. – Вип. № 1 (43). – С. 100–
104. – (Сер. “Економічні науки”). 

45. Велесик Т. А. Ціновий фактор як складова ринку осушених земель / Т. А. Велесик // Актуальні 
проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: збірник тез ІV 
Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і викладачів. – Рівне : НУВГП, 
2011. – С. 49–50. 

46. Велесик Т. А. Шляхи формування ринку землі на меліоративних системах / Т. А. Велесик // 
Вісник НУВГП: зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. № 3 (47). – С. 91–96. – (Сер. “Економіка”). 

47. Водні ресурси на рубежі XXI ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення 
/ за ред. М. А. Хвесика. – К. : РВПС України НАН України, 2005. – 564 с. 

48. Гарнага О. М. Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель: 
монографія / О. М. Гарнага – Рівне : НУВГП, 2006. – 142 с. 

49. Гордійчук А. С. Економіка водного господарства: навч. посіб. / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів. – 
Рівне : РДТУ, 2000. – 160 с. 

50. Гордійчук А. С. Економіка сільськогосподарського підприємництва: навч. посіб. / А. С. 
Гордійчук, О. А. Стахів. – Рівне : НУВГП, 2009. – 438 с. 

51. Горлачук В. В. Земельний менеджмент: навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Песчанськата, В. А. 
Скороходов – К. : Професіонал, 2006. – 192 с. 

52. Грицуленко С. Права користування земельною ділянкою як складова нематеріальних активів / С. 
Грицуленко, К. Гарбера // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 6. – С.60–61. 

53. Грицюк П. М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в 
розрізі областей України / П. М. Грицюк. – Рівне : НУВГП, 2010. – 350 с. 

54. Грицюк П. М. Динамічні і стохастичні методи моделювання та прогнозування системи 
зерновиробництва України: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня д. екон. наук: спец. 08.00.11 
“Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” / П. М. Грицюк. – Київ, 
2011. – 34 с. 

55. Губені Ю. Ринок землі в Україні: можливо, спробувати по-іншому? [Електронний ресурс] / Ю. 
Губені. – Режим доступу: http://mynews-in.net/news/society/2007/03/23/1128560.html. 

56. Гумеров Р. Р. Создание рынка сельхоззземель и повышение рентабельности агропредприятий: 
как раставить акценты? / Р. Р. Гумеров // Российский экономический журнал. – 1999. – № 1. – С. 
51–65. 

57. Гутьєва В. В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень” / В. В. Гутьєва. – Львів, 2003. – 20, [1] с. 

58. Детермінація сільськогосподарських земель на ринку нерухомості. монографія / [Павлов В. І., 
Фесіна Ю. Г., Заремба В. М., Мазурик С. М.] – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 364 с. 

59. Динаміка змін земельного фонду України з 2006 по 2011 роки // Землевпорядний вісник. – 2011. – 

№ 5. – С. 22–23. 

60. Дмитренко В. Досвід грошової оцінки орних земель / В. Дмитренко, Ю. Махортов // Економіка 
України. – 1997. – № 11. – С. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

 Велесик Т. А. Проблеми становлення та функціонування ринку меліорованих земель Західного 
регіону України / Т. А. Велесик // Менеджер: вісник ДонДУУ. Донецьк, 2010. Вип. № 1 (51). 
С. 201 (Сер. “Економіка”).

 Велесик Т. А. Розвиток меліоративного комплексу в умовах переходу аграрного сектору до 
ринкових відносин / Т. А. Велесик // Стратегия качества в промышленности и образовании:
материалы VI Междунар. конф Варна: Техн. ун-т, 2010. Т. 1. С. 131

 Велесик Т. А. Світовий досвід формування ринку сільськогосподарських земель і меліорація / Т. 
А. Велесик // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Л., 2010. Т. Вип. № 3 
(45) С. 39 (Сер. “Економічні науки”).

 Велесик Т. А. Схематична модель ринку осушених с.-г. земель Західної України / Т. А. Велесик // 
Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Л., 2011. Т. 13; Ч. 3. Вип. № 2 (48). С. 

(Сер. “Економічні науки”).
 Велесик Т. А. Теоретичні засади формування ринку меліорованих с.-г. земель / Т. А. Велесик // 

Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького. Л., 2010. Т. 12. Вип. № 1 (43). С. 100
(Сер. “Економічні науки”).

 Велесик Т. А. Ціновий фактор як складова ринку осушених земель / Т. А. Велесик // Актуальні 
проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: збірник тез ІV 
Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і викладачів. Рівне : НУВГП, 

С. 49
 Велесик Т. А. Шляхи формування ринку землі на меліоративних системах / Т. А. Велесик // 

Вісник НУВГП: зб. наук. праць. Рівне, 2009. Вип. № 3 (47). С. (Сер. “Економіка”).
 Водні ресурси на рубежі XXI ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення 

/ за ред. М. А. Хвесика. К. : РВПС України НАН України, 2005. 564 с.
 Гарнага О. М. Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель: 

монографія / О. М. Гарнага Рівне : НУВГП, 2006. 142 с.
 Гордійчук А. С. Економіка водного господарства: навч. посіб. / А. С. Гордійчук, О. А. Стахів. 

Рівне : РДТУ, 2000. 160 с.
 Гордійчук А. С. Економіка сільськогосподарського підприємництва: навч. посіб. / А. С. 

Гордійчук, О. А. Стахів. Рівне : НУВГП, 2009. 438 с.
 Горлачук В. В. Земельний менеджмент: навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Песчанськата, В. А. 

Скороходов К. : Професіонал, 2006. 192 с.
 Грицуленко С. Права користування земельною ділянкою як складова нематеріальних активів / С. 

Грицуленко, К. Гарбера // Землевпорядний вісник. № 6. С.60
 Грицюк П. М. Аналіз, моделювання та прогнозування динаміки врожайності озимої пшениці в 

розрізі областей України / П. М. Грицюк. Рівне : НУВГП, 2010. с.
 Грицюк П. М. Динамічні і стохастичні методи моделювання та прогнозування системи 

зерновиробництва України: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня д. екон. наук: спец. 08.00.11 
“Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” / П. М. Грицюк. Київ, 

34 с.
 Губені Ю. Ринок землі в Україні: можливо, спробувати по-іншому? [Електронний ресурс] / Ю. 

Губені. Режим доступу: htt ://m news-in.net/ ews/societ / 7/ / / 0.html

 Гумеров Р. Р. Создание рынка сельхоззземель и повышение рентабельности агропредприятий: 
как раставить акценты? / Р. Р. Гумеров // Российский экономический журнал. № 1. С. 

 Гутьєва В. В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень” / В. В. Гутьєва. Львів, 2003. 20, [1] с.

 Детермінація сільськогосподарських земель на ринку нерухомості. монографія / [Павлов В. І., 
Фесіна Ю. Г., Заремба В. М., Мазурик С. М.] Луцьк : Надстир’я, 2006. 364 с.

 Динаміка змін земельного фонду України з 2006 по 2011 роки // Землевпорядний вісник.
№ 5. С. 22

 Дмитренко В. Досвід грошової оцінки орних земель / В. Дмитренко, Ю. Махортов // Економіка 
України. № 11. С. 48.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  403 

 

61. Екологія: теоретичні основи і практикум: навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. – 3-тє 
вид., стер. / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. – Л. : Новий Світ-2000, 

2006. – 328 с. 
62. Загайтов И. Б. Прогноз колебаний природных условий с.-х. производства и всемирная 

статис.тика урожаев / И. Б. Загайтов, Л. С. Воробъева. – Воронеж : ВГАУ, 1998. – 216 с. 
63. Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 6. – С. 20–22. 

64. Земельна реформа: як виправити ситуацію? // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 10. – С. 6–11. 

65. Землеустрій – основа державної земельної політики України: матеріали круглого столу в 
Державному комітеті України по земельних ресурсах // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 1. – 
С. 3–9. 

66. Іванух Р. А. Аграрна економіка і ринок / Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. – 
Тернопіль : Збруч, 2003. – 305 с. 

67. Інструкція з обліку та оцінки стану меліорованих земель і меліоративних систем: ВНД 33-5.5-13-

2002. – Офіц. вид. – К. : Державний комітет України по водному господарству, 2002. – 35 с. – 
(Відомчі нормативні документи Держводгоспу України). 

68. Кадикова І. М. Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної 
думки” / І. М. Кадикова. – Х., 2008. – 20 с. 

69. Калюжний М. Ми повинні з 1 січня 2012 року відкрити ринок земель сільськогосподарського 
призначення / М. Калюжний // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 1. – С. 4–7. 

70. Канаш О. Бонітування ґрунтів: пропонуються зміни системи. Чого вони варті? / О. Канаш // 
Землевпорядний вісник. – 2008. – № 5. – С. 46–50. 

71. Кэмпбелл Р. Макконнелл. Экономикс: принципы, проблемы и политика: [Пер. с англ.: в 2 т.] / Р. 
Кэмпбелл Макконнелл, Л. Брю. Стэнли. – М. : Республика, 1993. – 400 с. 

72. Коваленко П. И. Экологические аспекты осушения и орошения в Украине / П. И. Коваленко // 
Экологические проблемы при водных мелиорациях: докл. науч. – практ. конф. стран СНГ. – К., 
1996. – С. 3–7. 

73. Ковшун Н. Е. Оцінка ефективності осушувальних меліорацій на Поліссі: економічний та 
екологічний аспекти / Н. Е. Ковшун. – Рівне, 1998. – 62 с. 

74. Кожушко Л. Ф. Науково-практичні основи екологічного менеджменту осушуваних земель 
Полісся України. монографія / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук – Рівне : НУВГП, 2007. – 134 с. 

75. Кожушко Л. Ф. Проблемы землепользования в условиях устойчивого развития Украины / Л. Ф. 
Кожушко, Т. А. Велесик // Устойчивое развитие. – Варна : Техн. ун-т., 2011. – Вып. № 2. – С. 18–

21. 

76. Кожушко Л. Ф. Технічний стан меліоративних систем, як складова при формуванні ринку 
осушених сільськогосподарських земель / Л. Ф. Кожушко, Т. А. Велесик // Проблеми 
раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу 
регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наук. пр. – Вип. XVI; Ч. 2. – Рівне, 2010. – С. 418–

427.  

77. Костяков А. Н. Основы мелиораций / А. Н. Костяков. – М. : Сельхозиздат, 1960. – 662 с. 
78. Козій Б. І. Математична модель оцінки впливу зовнішнього середовища на продуктивність 

сільськогосподарських тварин / Б. І. Козій, М. В. Демчук // Науковий вісник ЛНУВМ та БТ ім. 
С.З. Ґжицького. – Л., 2010. – Т. 12. – Вип. № 1. – С. 282–287. – (Сер. “Економічні науки”). 

79. Корнєєв Ю. В. Земельне право: навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв, М. О. Мецелик – К. : Центр учбової 
літ., 2009. – 240 с. 

80. Костриченко В. М. Трансформація економічних взаємовідносин між водогосподарсько-

меліоративним комплексом і аграрним сектором / В. М. Костриченко // Таврійський науковий 
вісник. – Херсон : ХДАУ, 2009. – Вип. № 65; Ч. 2. – С. 61–66. – (Сер. “Економіка в сільському 
господарстві”). 

81. Круш П. В. Основи економічної теорії: навч. посіб. / П. В. Круш, В. І. Депутат, С. О. 
Тульчинська. – К. : Каравела, 2007. – 448 с. 

82. Лазарчук Н. А. Мелиорация и урожай / Н. А. Лазарчук, Г. С. Потоцкий. – К. : Урожай, 1986. – 151 

с. 
83. Лазарчук М. О. Основи гідромеліорацій. Осушення земель: навч. посіб. / М. О. Лазарчук – Рівне : 

НУВГП, 2005. – 283 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

84. Лазарчук М. О. Осушення земель: навч. посіб. / М. О. Лазарчук. – К. : ІЗМН, 1997. – 244 с. 
85. Люта І. Я. Реформування земельних відносин та формування ринку землі: дис… канд. екон. наук: 

08.07.02 / Ірина Ярославівна Люта. – Л., 2006. – 219 с. 
86. Малиновський А. С. Підсумки роботи Конгресу вчених економістів-аграрників центрального 

регіону / А. С. Малиновський // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 43. 
87. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Карл Маркс. – М. : Политиздат, 1986. – Т. 

ІІІ. Кн. 3; Ч. 2. – IV. Процесс капиталистического производства, взятый в целом, 1080 с. 
88. Маркс К. Сочинения: в 39 т. Т. 1. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Государственное издательство 

политической литературы, 1962. – 525 с. 
89. Мартин А. Актуалізація показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення / А. Мартин // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 6. – С. 32–37. 

90. Мартин А. Консолідація земель сільськогосподарського призначення та правові механізми її 
здійснення в Україні / А. Мартин, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 5. – 

С. 17. 
91. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні: монографія / А. Г. Мартин. – К., 2011. – 252 с. 
92. Мацнєв А. І. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля: навч. посіб. / А. І. Мацнєв, С. Б. 

Проценко, Л. А. Саблій. – Рівне : Рівненська друкарня, 2000. – 504 с. 
93. Мельник В. Й. Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області: 

дис… канд. геогр. наук: 11.00.07 / Віра Йосипівна Мельник; Рівненський держ. технічний ун-т. – 

Рівне, 2001. – 248 с. 
94. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [В. Д. 

Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін.]. – К. : Символ-Т, 1998. – 28 с. 
95. Методика суцільного грунтово-агрохімічного моніторингу с.-г. угідь України. – Київ, 1994. – 162 

с. 
96. Механізм ринкового господарювання: галузеві особливості: монографія / [В. Я. Гуменюк, Б. О. 

Король, Р. М. Костюкевич та ін.]; за ред. д.е.н., проф. В. Я. Гуменюка – Рівне : НУВГП, 2005. – 

281 с. 
97. Могилова М. М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва / М. М. 

Могилова // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 77–82. 

98. Модернізація та реконструкція осушувальних систем в умовах реформування власності у 
сільському господарстві; Посібник до ДБН В.2.4-1-99 “Меліоративні системи та споруди”. – К. : 
НААНУ; Інститут гідротехніки і меліорації, 2003. – 31 с. 

99. Мошинський В. С. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних 
земель: монографія / В. С. Мошинський. – Рівне : НУВГП, 2005. – 250 с. 

100. Мошинський В. С. Моніторинг та охорона земель. Практикум / В. С. Мошинський, Т. В. 
Бухальська. – Рівне : НУВГП, 2010. – 123 с. 

101. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України / 
[Ситник В. П., Гуков Я. С., Єресько Г. О. та ін.]; під ред. М. В. Зубця. – К. : Урожай, 2004. – 560 с. 

102. Нечипоренко О. М. Світова практика розвитку земельних відносин / О. М. Нечипоренко // 

Економіка АПК. – 2007. – № 4. –  

С. 154–157. 

103. Новаковський Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л. Я. 
Новаковський, М. А. Олещенко. – 2-ге вид., допов. – К. : Урожай, 2009. – 276 с. 

104. Олійник О. В. Циклічність у динаміці урожайності с.-г. культур / О. В. Олійник // Економіка 
АПК. – 2003. – № 3. – С. 52–57. 

105. Онищенко А. Сільське господарство в країнах з перехідною економікою: структурна реформа / 
А. Онищенко, Н. Скунер, Т. Остапко // Економіка України. – 1996. – № 3. – С. 78. 

106. Операції із землею / [Ю. Ляшенко, С. Кобзан, В. Левков та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : 
Фактор, 2008. – 896 с. 

107. Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях. Ч. 2; 

Осушувані землі: ВБН 33-5.5-01-97. – Офіц. вид. – К. : Державний комітет України по водному 
господарству, 1997. – 75 с. – (Відомчі будівельні норми Держводгоспу України). 

108. Осипчук С. О. Природно-сільськогосподарське районування України / С. О. Осипчук. – К. : 
Урожай, 2008. – 189 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

 Лазарчук М. О. Осушення земель: навч. посіб. / М. О. Лазарчук. К. : ІЗМН, 1997. с.
 Люта І. Я. Реформування земельних відносин та формування ринку землі: дис… канд. екон. наук: 

08.07.02 / Ірина Ярославівна Люта. Л., 2006. 219 с.
 Малиновський А. С. Підсумки роботи Конгресу вчених економістів-аграрників центрального 

регіону / А. С. Малиновський // Економіка АПК. № 3. С. 43.
 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Карл Маркс. М. : Политиздат, 1986. Т. 

ІІІ. Кн. 3; Ч. 2. IV Процесс капиталистического производства, взятый в целом, 1080 с.
 Маркс К. Сочинения: в 39 т. Т. 1. / К. Маркс, Ф. Энгельс. М. : Государственное издательство 

политической литературы, 1962. 525 с.
 Мартин А. Актуалізація показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення / А. Мартин // Землевпорядний вісник. № С. 32
 Мартин А. Консолідація земель сільськогосподарського призначення та правові механізми її 

здійснення в Україні / А. Мартин, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник. № 5. 
С. 17.

 Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні: монографія / А. Г. Мартин. К., 2011. 252 с.
 Мацнєв А. І. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля: навч. посіб. / А. І. Мацнєв, С. Б. 

Проценко, Л. А. Саблій. Рівне : Рівненська друкарня, 2000. 504 с.
 Мельник В. Й. Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області: 

дис… канд. геогр. наук: 11.00.07 / Віра Йосипівна Мельник; Рівненський держ. технічний ун-т. 
Рівне, 2001. 248 с.

 Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [В. Д
Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін.]. К. : Символ-Т, 1998. 28 с.

 Методика суцільного грунтово-агрохімічного моніторингу с.-г. угідь України. Київ, 1994. 
с.

 Механізм ринкового господарювання: галузеві особливості: монографія / [В. Я. Гуменюк, Б. О. 
Король, Р. М. Костюкевич та ін.]; за ред. д.е.н., проф. В. Я. Гуменюка Рівне : НУВГП, 2005. 
281 с.

 Могилова М. М. Ринок землі як важлива умова розвитку ефективного виробництва / М. М. 
Могилова // Економіка АПК. № 2. С. 77

 Модернізація та реконструкція осушувальних систем в умовах реформування власності у 
сільському господарстві; Посібник до ДБН В.2.4- -99 “Меліоративні системи та споруди”. К. : 

НААНУ; Інститут гідротехніки і меліорації, 2003. 31 с.
 Мошинський В. С. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних 

земель: монографія / В. С. Мошинський. Рівне : НУВГП, 2005. 250 с.
 Мошинський В. С. Моніторинг та охорона земель. Практикум / В. С. Мошинський, Т. В. 
Бухальська. Рівне : НУВГП, 201 123 с.
 Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України / 
[Ситник В. П., Гуков Я. С., Єресько Г. О. та ін.]; під ред. М. В. Зубця. К. : Урожай, 2004. с.
 Нечипоренко О. М. Світова практика розвитку земельних відносин / О. М. Нечипоренко // 

Економіка АПК. № 4. 
С. 154
 Новаковський Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л. Я. 
Новаковський, М. А. Олещенко. -ге вид., допов. К. : Урожай, 2009. 276 с.
 Олійник О. В. Циклічність у динаміці урожайності с.-г. культур / О. В. Олійник // Економіка 
АПК. № 3. С. 52
 Онищенко А. Сільське господарство в країнах з перехідною економікою: структурна реформа / 
А. Онищенко, Н. Скунер, Т. Остапко // Економіка України. № 3. С. 78.
 Операції із землею / [Ю. Ляшенко, С. Кобзан, В. Левков та ін.]. -ге вид., перероб. і доп. Х. : 
Фактор, 2008. 896 с.
 Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях. Ч. 2;

Осушувані землі: ВБН 33- - - Офіц. вид. К. : Державний комітет України по водному 
господарству, 1997. 75 с. (Відомчі будівельні норми Держводгоспу України).
 Осипчук С. О. Природно-сільськогосподарське районування України / С. О. Осипчук. К. : 
Урожай, 2008. 189 с.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  405 

 

109. Оцінка екологічної безпеки осушуваних сільськогосподарських земель: монографія / [Скрипчук 
П. М., Бондар О. І., Рибак В. В., Матвійчик Л. А.]. – Рівне : НУВГП, 2009. – 334 с. 

110. Павлов В. І. Відтворення земельних ресурсів сільськогосподарського використання: монографія / 
В. І. Павлов, О. М. Мельник, Ю. Г. Фесіна. – Рівне : НУВГП, 2011. – 204 с. 

111. Павлов В. І. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір. 
Монографія / В. І. Павлов, В. М. Заремба, Ю. Г. Фесіна. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 212 с. 

112. Павлов В. І. Нерухомість в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / В. І. Павлов, І. І. 
Пилипенко, І. В. Кривов’язюк. – К. : Державна академія статистики обліку та аудиту, 2008. – 765 

с. 
113. Павлов О. І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: монографія / О. І. 

Павлов. – Одеса : Астропринт, 2009. – 344 с. 
114. Пасхавер Б. Й. Ринок землі: світовий досвід та національна стратегія / Б. Й. Пасхавер // 

Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 47–51. 

115. Песцова О. С. Економічний механізм формування ринку с.-г. земель в Україні: дис… канд. екон. 
наук: 08.07.02 / Оксана Станіславівна Песцова. – К., 2002. – 257 с. 

116. Підвищення ефективності використання, відтворення та охорони земельних ресурсів регіону / [П. 
П. Борщевський, М. О. Чернюк, В. М. Заремба та ін.]; за ред. П.П. Борщевського. – К. : Наукова 
думка, 1998. – 350 с. 

117. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України // [Б. М. Данилишин, С. І. Доргунцов, 
В. С. Міщенко та ін.]. – К. : РВПСУ НАНУ, 1999. – 716 с. 

118. Присяжнюк М. В. Законодавче забезпечення земельного ринку / М. В. Присяжнюк // Економіка 
АПК. – 2009. – № 3 – С. 34. 

119. Пробач нам, земле, бо ми ще ростемо… або як максимально ефективно розпорядитися 
земельними ресурсами: круглий стіл // Дзеркало тижня. – 2007. 15-22 верес. – С. 8–9. 

120. Райнин М. А. Теоретические основы экономической оценки мелиоративных мероприятий / М. А. 
Райнин, Н. С. Быстрицкая // Мелиорация и водное хозяйство. – 1999. – № 5. – С. 32–34. 

121. Ринок земель сільськогосподарського призначення: план дій визначено // Землевпорядний вісник. 
– 2011. – № 6. – С. 8–12. 

122. Ринок земель: чим доповнити законопроекти? // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 10. – С. 14–
19. 

123. Сачук Р. М. Роль особистих селянських господарств у формуванні конкурентоспроможності 
аграрного сектору економіки України / Р. М. Сачук, Т. А. Велесик // Науковий вісник ЛНУВМ та 
БТ ім. С.З. Ґжицького. – Л., 2010. – Т. 12. – Вип. № 1 (43). – С. 505–509. – (Сер. “Економічні 
науки”). 

124. Семюелсон П. А. Макроекономіка: пер. з англ. / П. А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз – К. : Основи, 
1995. – 544 с. 

125. Сільськогосподарське використання осушених земель гумідної зони України: метод. рек. – К. : 
Аграрна наука, 2000. – 75 с. 

126. Слаута В. Держава повинна встановити правові основи введення ринку земель 
сільськогосподарського призначення / В. Слаута // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 10. – 
С. 3–5. 

127. Словник термінів у сфері земельних відносин та землекористування / [Л. В. Паламарчук, О. В. 
Мельник, Л. Й. Сафарова та ін.]; за заг. ред. А. М. Третяка; Держ. ком. України із земел. ресурсів. 
– К. : Август Трейд, 2008. – 240 с. 

128. Смолінська С. Д. Формування і функціонування ринку с.-г. земель (на прикладі Львівської 
області): дис… канд. екон. наук: 08.07.02 / Софія Дмитрівна Смолінська. – Л., 2006. – 202 с. 

129. Степанюк Н. А. Оцінка еколого-економічної ефективності аграрного природокористування: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка 
природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н. А. Степанюк. – Рівне, 2009. – 
19 с. 

130. Сучасна земельна політика України / [Юрченко А. Д., Греков Л. Д., Мірошниченко А. М., 
Кузьмін А. В.]. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 260 с. 

131. Тихонов А. Г. Наукові засади ринку землі в Україні / А. Г. Тихонов, Л. В. Паламарчук // 
Землевпорядний вісник. – 2002. – № 3. – С. 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



406 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

132. Тонюк М. О. Становлення ринку землі в перехідний період аграрної економіки / М. О Тонюк // 
Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 132–136. 

133. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: матеріали одинадцятих річних зборів 
Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 р. [Електронний 
ресурс]. – К., 2009. – 115 с. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0388-06. 

134. Трансформація територіальної організації господарства України / [Г. В. Балабанов, І. Й. 
Кавецький, Ю. Д. Качаєв та ін.] // Український географічний журнал. – 2001. – № 3. – С. 81–90. 

135. Трегобчук В. М. Економіко-екологічні проблеми гідромеліорації / Трегобчук В. М. – К. : Наук. 
думка, 1990. – 208 с. 

136. Третяк А. М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій / А. 
М. Третяк. – К. : Вища освіта, 2006. – 528 с. 

137. Третяк А. Напрями формування державної земельної політики, або зміна пріоритетів земельної 
реформи / А. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 29–33. 

138. Третяк А. Стан та шляхи розвитку земельних відносин і системи землекористування в аграрному 
комплексі України / А. Третяк // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 6. – С. 4–18. 

139. Третяк А. Стратегія аграрно-земельної політики України в умовах сучасної світової продовольчої 
кризи / А. Третяк, В. Другак, І. Осадча // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 5. – С.4–12. 

140. Третяк А. Стратегія реформування земельної політики в Україні на сучасному етапі / А. Третяк // 
Землевпорядний вісник. – 2009. – № 6. – С. 18. 

141. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами / А. М. Третяк, О. С. Дорош; під заг. ред. А. М. 
Третяка. – К. : Август Трейд, 2008. – 462 с.  

142. Туровська Л. В. Судова експертиза з оцінки землі та землекористування: метод. реком. / Л. В. 
Туровська, В. Б. Кисельов, О. І. Буратевич. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 144 с. 

143. Федоров М. М. Особливості формування ринку земель с.-г. призначення в Україні / М. М. 
Федоров // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 73–74. 

144. Федоров М. М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: доповідь / М. М. Федоров 
// Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 15. 

145. Фесіна Ю. Г. Еколого-економічне регулювання розвитку ринку земельних ресурсів (на прикладі 
Волинської області): дис… канд. екон. наук: 08.08.01 / Юрій Георгійович Фесіна. – Рівне, 2006. – 
222 с. 

146. Филиппов А. М. Опыт реконструкции осушительных систем в Белоруссии / А. М. Филиппов, Л. 
К. Стычинский // Гидротехника и мелиорация – 1984. – № 3. – 310 с. 

147. Формування ринку землі в Україні / [В. П. Галушко, Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко та ін.]; за ред. 
А. С. Даниленка, Ю. Д. Білика. – К. : Урожай, 2002. – 280 с. 

148. Формування ринку землі в Україні / [В. П. Галушко, Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко та ін.]; за ред. 
А. С. Даниленка, Ю. Д. Білика. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Урожай, 2006. – 280 с.  

149. Фроленкова Н. А. Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: 
монографія / Н. А. Фроленкова, Л. Ф. Кожушко, А. М. Рокочинський. – Рівне : НУВГП, 2007. – 
257 с.  

150. Хвесик М. А. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи / М. А. 
Хвесик, Н. В. Збагерська – Рівне : РДТУ, 2000. – 194 с. 

151. Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: 
монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К. : Кондор, 2007. – 480 с. 

152. Хвесик М. А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: монографія / 
М. А. Хвесик, В. А. Голян – К. : НАУ, 2006. – 260 с. 

153. Хвесик М. А. Комплексний аналіз розвитку водних меліорацій в Україні / М. А. Хвесик, Н. М. 
Радкевич – К. : РВПС України НАН України, 2003. – 128 с. 

154. Черевко Г. В. Економіка природокористування / Г. В. Черевко, М. I. Яцків. – Л. : Світ, 1995. – 208 

с. 
155. Шагайда Н. И. Особенности оборота сельскохозяйственных земель в России: институционный 

анализ / Н. И. Шагайда. – М. : ВИАПИ, 2006. – 225 с. 
156. Шарафутдінова Н. В. Стан розвитку ринку землі в Україні / Н. В. Шарафутдінова // Землеустрій і 

кадастр. – 2004. – № 1-2. – С. 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

 Тонюк М. О. Становлення ринку землі в перехідний період аграрної економіки / М. О Тонюк // 
Економіка АПК. № 11. С. 132
 Трансформація земельних відносин до ринкових умов: матеріали одинадцятих річних зборів 
Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 р. [Електронний 
ресурс]. К., 2009. 115 с. Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z -

 Трансформація територіальної організації господарства України / [Г. В. Балабанов, І. Й. 
Кавецький, Ю. Д. Качаєв та ін.] // Український географічний журнал. № С. 81
 Трегобчук В. М. Економіко-екологічні проблеми гідромеліорації / Трегобчук В. М. К. : Наук. 
думка, 1990. 208 с.
 Третяк А. М. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій / А. 
М. Третяк. К. : Вища освіта, 2006. 528 с.
 Третяк А. Напрями формування державної земельної політики, або зміна пріоритетів земельної 
реформи / А. Третяк // Землевпорядний вісник. № С. 29
 Третяк А. Стан та шляхи розвитку земельних відносин і системи землекористування в аграрному 
комплексі України / А. Третяк // Землевпорядний вісник. № 6. С. 4
 Третяк А. Стратегія аграрно-земельної політики України в умовах сучасної світової продовольчої 
кризи / А. Третяк, В. Другак, І. Осадча // Землевпорядний вісник. № 5. С.4
 Третяк А. Стратегія реформування земельної політики в Україні на сучасному етапі / А. Третяк // 
Землевпорядний вісник. № 6. С. 18.
 Третяк А. М. Управління земельними ресурсами / А. М. Третяк, О. С. Дорош; під заг. ред. А. М. 
Третяка. К. : Август Трейд, 2008. 462 с. 
 Туровська Л. В. Судова експертиза з оцінки землі та землекористування: метод. реком. / Л. В. 
Туровська, В. Б. Кисельов, О. І. Буратевич. Рівне : ПП ДМ, 2010. 144 с.
 Федоров М. М. Особливості формування ринку земель с.-г. призначення в Україні / М. М. 
Федоров // Економіка АПК. № 5. С. 73
 Федоров М. М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов: доповідь / М. М. Федоров 
// Економіка АПК. № 3. С. 15.
 Фесіна Ю. Г. Еколого-економічне регулювання розвитку ринку земельних ресурсів (на прикладі 
Волинської області): дис… канд. екон. наук: 08.08.01 / Юрій Георгійович Фесіна. Рівне, 2006. 
222 с.
 Филиппов А. М. Опыт реконструкции осушительных систем в Белоруссии / А. М. Филиппов, Л. 
К. Стычинский // Гидротехника и мелиорация № 3. 310 с.
 Формування ринку землі в Україні / [В. П. Галушко, Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко та ін.]; за ред. 
А. С. Даниленка, Ю. Д. Білика. К. : Урожай, 2002. 280 с.
 Формування ринку землі в Україні / [В. П. Галушко, Ю. Д. Білик, А. С. Даниленко та ін.]; за ред. 
А. С. Даниленка, Ю. Д. Білика. -ге вид., переробл. та допов. К. : Урожай, 2006. 280 с. 
 Фроленкова Н. А. Еколого-економічне оцінювання в управлінні меліоративними проектами: 
монографія / Н. А. Фроленкова, Л. Ф. Кожушко, А. М. Рокочинський. Рівне : НУВГП, 2007. 
257 с. 
 Хвесик М. А. Економічна оцінка природних ресурсів: основні методологічні підходи / М. А. 
Хвесик, Н. В. Збагерська Рівне : РДТУ, 2000. 194 с.
 Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: 
монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян. К. : Кондор, 2007. 480 с.
 Хвесик М. А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: монографія / 
М. А. Хвесик, В. А. Голян К. : НАУ, 2006. 260 с.
 Хвесик М. А. Комплексний аналіз розвитку водних меліорацій в Україні / М. А. Хвесик, Н. М. 
Радкевич К. : РВПС України НАН України, 2003. 128 с.
 Черевко Г. В. Економіка природокористування / Г. В. Черевко, М. I. Яцків. Л. : Світ, 1995. 
с.
 Шагайда Н. И. Особенности оборота сельскохозяйственных земель в России: институционный 
анализ / Н. И. Шагайда. М. : ВИАПИ, 2006. 225 с.
 Шарафутдінова Н. В. Стан розвитку ринку землі в Україні / Н. В. Шарафутдінова // Землеустрій і 
кадастр. № - С. 95.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  407 

 

157. Шафранська Л. Як діє система електронного управління земельними ресурсами – E-Land 

Administration? / Л. Шафранська // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 10. – С. 23–24. 

158. Шевчук В. О. Абсолютні блага і ринок: виміри достатності теоретичної економії / В. О. Шевчук // 
Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 104.  

159. Шмідт Р. М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні / Р. М. Шмідт // 
Стенограма Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників: 26-27 лют. 
2009 р. – К. : ІАЕ, 2009. – С. 44–47. 

160. Яковенко М. Ю. Формування ринку землі в сільському господарстві / М. Ю. Яковенко // 
Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: 
в 2-х т. Т. 2 / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. – К. : ІАЕ, 2001. – С. 87. 

161. Яцик А. В. Водне господарство України / А. В. Яцик, В. М. Хорєв. – К. : Ґенеза, 2000. – 456 с. 
162. Bilimovich, Alexander D. 1930. “The Land Settlement in Russia and the War”. Russian Agriculture 

During the War. New Haven: Yale University Press, 435 p. 

163. Fisher I. The Theory of Interest. As Determined by Implatince to spend Income and Opportunity to 

Invest It / Fisher I. – New-York, 1930. – 431 p. 

164. Gowdy J. M. Coevolutionary Economics: The Economy, Society and the Environment. – Boston ets.: 

Kluwer, 1994. – 246 p. 

165. Kamerschen D. R. Economia / D. R. Kamerschen, R. B. Mc Kenzie, C. Nardinelli. – Gdan’sk : NSZZ 

“Solidarnosc”, 1991. – P. 939. 

166. Kaufmann I. (Switzerland). Land Management Opportunities for Sustainable Development, Provided by 

the Cadastre 2014 Approach / I. Kaufmann // Report of the FIG Commission 7. Work shop in Quebec 

City (2748) www. Quebec 2007. 

167. Kozhushko L. F. Land Improvement and Land Market Formation / L. F. Kozhushko, T. A. Velesik. // 

The fourth international scientific conference. Rural development – 2009. 15–17 October, 2009. 

Lithuanian University of Agriculture Academia. Kaunas. Volume 4, Book 1. – P. 234–239. 

168. Latruffe L. Description of agricultural land market functioning in partner countries / L. Latruffe, C. 

Mouel. – INRA-ESR, Deliverable 9 of the IDEMA project, January 2006. 

169. Overview of international organic market development and potential export markets for organic 

products in Ukraine / [M. Schneider, T. Richter, C. Spahn, K. Portmann] / Research Institute of Organic 

farming, FiBL, Frick, Switzerland. April, 2005. 

170. Perspectives on ecological networks / [P. Nowicki, G. Bennet, D. Middleton and other]. – ECNC 

publications on Man and Nature; V.1. – 1996. – 192 p. 

171. World Economic Forum. Environmental Sustainability Index. – Davos : Switzerland, 2001. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



408 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

 

РОЗДІЛ 9.  
 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ СФЕРИ ВОДОПОСТАЧАННЯ  

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ  
 

9.1. Сучасний стан та оцінка процесів водокористування  
в комунальному господарстві України 

Комунальне господарство – одна з найбільших галузей економіки України, яка має великий 
вплив на щоденне життя кожної людини та на ситуацію у країні в цілому. Сьогодні житлово-

комунальне господарство залишається однією із самих слабких ланок в економіці країни і є одним з 
основних осередків соціальної напруги. Головна причина такого стану полягає в тому, що галузь 
безнадійно відстала у впровадженні ринкових відносин та в оновленні основних фондів і технологій.  

В Україні реформа житлово-комунального господарства здійснюється давно. Ринкові 
перетворення торкнулися багатьох аспектів його функціонування, проте не стали фактором зростання 
якості житлово-комунального обслуговування населення та поліпшення умов проживання.  

Одним з ключових моментів, які гальмують процес реформування галузі, є брак фінансових 
коштів, обумовлений різними причинами. В їх числі неповне і невчасне здійснення платежів 
абонентами за надані послуги, велика заборгованість бюджетів усіх рівнів, неузгодженість темпів 
зростання тарифів житлово-комунальних підприємств і зовнішніх монополістів – постачальників 
ресурсів, високий рівень зносу основних фондів, нераціональний розподіл ресурсів, непривабливість 
сфери для інвесторів тощо. 

Складовою частиною житлово-комунального господарства є водопровідно-каналізаційні 
підприємства. Саме вони забезпечують населення, організації і підприємства питною і технічною 
водою та здійснюють відведення каналізаційнихстоків за межі міських територій. Сучасний стан 
розвитку водопровідно-каналізаційних підприємств вимагає підвищеної точності обліку водних 
ресурсів та їх раціонального використання в умовах дефіциту питної води. Ці питання активно 
піднімаються у працях провідних вчених, таких як Агаджанов Г.К., Димченко О.В., Качала Т.М., 
Сташук В.А., Хвесик М.А.та інші [1 – 5]. 

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, рівень розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства (ВКГ) України не задовольняє потреб населення, а існуюча законодавча база потребує 
розширення та удосконалення. З огляду на ці обставини, в останні роки прийнято цілий ряд законів, 
наказів та урядових постанов щодо реформування діяльності підприємств комунального господарства. 
Проаналізуємо основні нормативні документи, які регламентують діяльність водопровідно-

каналізаційних підприємств. 
1. Закон України № 1682-IІІ від 20.04.2000 р. «Про природні монополії»[6] регулює діяльність 

суб’єктів природних монополій в Україні на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів 
природних монополій та споживачів їх товарів.  

2. Закон України № 2918-IІІ від 10.01.2002 р. «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення» [7]визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи 
питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров’я людини питною водою.  

3. Закон України № 2189-VIІІ від 09.11.2017 р. «Про житлово-комунальні послуги» [8] регулює 
відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг. 

4. Закон України №2479-VI від 09.07.2010 р. «Про державне регулювання у сфері комунальних 
послуг»[9] визначає правові засади державного регулювання у сфері комунальних послуг.  
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Сучасний стан та оцінка процесів водокористування 
в комунальному господарстві України

Комунальне господарство одна з найбільших галузей економіки України, яка має великий 
вплив на щоденне життя кожної людини та на ситуацію у країні в цілому. Сьогодні житлово-

комунальне господарство залишається однією із самих слабких ланок в економіці країни і є одним з 
основних осередків соціальної напруги. Головна причина такого стану полягає в тому, що галузь 
безнадійно відстала у впровадженні ринкових відносин та в оновленні основних фондів і технологій. 

В Україні реформа житлово-комунального господарства здійснюється давно. Ринкові 
перетворення торкнулися багатьох аспектів його функціонування, проте не стали фактором зростання 
якості житлово-комунального обслуговування населення та поліпшення умов проживання. 

Одним з ключових моментів, які гальмують процес реформування галузі, є брак фінансових 
коштів, обумовлений різними причинами. В їх числі неповне і невчасне здійснення платежів 
абонентами за надані послуги, велика заборгованість бюджетів усіх рівнів, неузгодженість темпів 
зростання тарифів житлово-комунальних підприємств і зовнішніх монополістів постачальників 
ресурсів, високий рівень зносу основних фондів, нераціональний розподіл ресурсів, непривабливість 
сфери для інвесторів тощо.

Складовою частиною житлово-комунального господарства є водопровідно-каналізаційні 
підприємства. Саме вони забезпечують населення, організації і підприємства питною і технічною 
водою та здійснюють відведення каналізаційнихстоків за межі міських територій. Сучасний стан 
розвитку водопровідно-каналізаційних підприємств вимагає підвищеної точності обліку водних 
ресурсів та їх раціонального використання в умовах дефіциту питної води. Ці питання активно 
піднімаються у працях провідних вчених, таких як Агаджанов Г.К., Димченко О.В., Качала Т.М., 
Сташук В.А., Хвесик М.А.та інші [1 ].

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, рівень розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства (ВКГ) України не задовольняє потреб населення, а існуюча законодавча база потребує 
розширення та удосконалення. З огляду на ці обставини, в останні роки прийнято цілий ряд законів, 
наказів та урядових постанов щодо реформування діяльності підприємств комунального господарства. 
Проаналізуємо основні нормативні документи, які регламентують діяльність водопровідно-

каналізаційних підприємств.
1. Закон України № -IІІ від 20.04.2000 р. «Про природні монополії»[6] регулює діяльність 

суб’єктів природних монополій в Україні на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів 
природних монополій та споживачів їх товарів. 

2. Закон України № -IІІ від 10.01.2002 р. «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення» [7]визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи 
питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для 
здоров’я людини питною водою. 

3. Закон України № -VIІІ від 09.11.2017 р. «Про житлово-комунальні послуги» [8] регулює 
відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

4. Закон України №2479-VI від 09.07.2010 р. «Про державне регулювання у сфері комунальних 
послуг»[9] визначає правові засади державного регулювання у сфері комунальних послуг. 
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5. Закон України №1540-VIII від 22.09.2016 р. «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [10], визначає правовий статус Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), її 
завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення. В свою чергу, НКРЕКП встановлює та 
погоджує тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення підприємствам ВКГ, яким 
здійснює ліцензування. 

6. Постанова НКРЕКП №302 від 10.03.2016 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів 
на централізоване водопостачання та водовідведення»[11] визначає механізм формування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення для суб’єктів природних монополій, які провадять 
або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або 
водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП. 

7. Постанова НКРЕКП №364 від 24.03.2016 р. «Про затвердження Процедури встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»[12] застосовується НКРЕКП при 
встановленні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і поширюється на суб’єктів 
господарювання, які отримали у встановленому законодавством порядку ліцензії на провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування 
діяльності яких здійснюється НКРЕКП.  

8. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України №179 від 25.06.2014 р. «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 
технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення»[13]. В цьому Порядку вказано, що для 
підприємств ВКГ значення втрат води не повинно перевищувати 28% від піднятої води, а для 
водоканалів, у яких загальна протяжність водоводів становить більше 25% від загальної довжини 
мереж - 30% від піднятої води. 

9. Постанова НКРЕКП №1305 від 23.04.2015 р. «Про затвердження Порядку визначення 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних монополій, 
ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [14]. 

Крім того, з 1 січня 2016 року внесено зміни до Податкового кодексу, якими окремі платежі (в 
т.ч. збір за спеціальне використання води) трансформовано у рентну плату. Ставки рентної плати за 
спеціальне використання води встановлено статтею 255 Податкового кодексу України. 

Перераховані вище закони, накази, урядові постанови визначають основні правові, економічні та 
організаційні засади діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, регулюють 
відносини між підприємствами, які надають послуги з водопостачання і водовідведення, та 
споживачами. Ряд документів затверджено з метою раціонального використання води при її підйомі, 
очищенні, транспортуванні та реалізації споживачам.  

Системи водопостачання та водовідведення міст являють собою складний комплекс споруджень і 
пристроїв, експлуатація яких потребує систематичного проведення технічних, економічних і 
організаційних заходів, оскільки від правильного вирішення завдань, пов’язаних з їх проведенням, 
залежить не тільки благоустрій міста, але і нормальне життя населення і робота підприємств. 

На відміну від більшості промислових підприємств, діяльність яких має ритмічний характер, 
робота водопровідно-каналізаційних підприємств залежить від попиту споживачів у конкретні періоди 
не тільки року, але й доби. Це ставить роботу водоканалів у безпосередню залежність від попиту 
споживачів, і в першу чергу – від населення. В зв’язку з цим, відповідно до потреб водоспоживачів, 
складаються графіки подачі води, а в періоди максимального попиту на воду, водопостачальні 
підприємства повинні мати резервні потужності. 

Головними завданнями виробничої діяльності водопровідно-каналізаційних підприємств є [1, 
с. 27]: 

 забезпечення подачі питної води необхідної кількості і потрібної якості; 
 забезпечення збору та очистки каналізаційних стоків; 
 усунення в найкоротші терміни і попередження аварій; 
 своєчасні і сумлінні проведення поточних і капітальних ремонтів; 
 охорона водоймищ від забруднення стічними водами; 
 боротьба з втратами і нераціональним використанням води; 
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 забезпечення високої рентабельності роботи, зниження собівартості води і послуг 
водовідведення; 

 впровадження наукової організації праці, прогресивних технологій, механізації й автоматизації 
виробничих процесів. 

Схема технологічних процесів підприємства ВКГ з надання послуг централізованого 
водопостачання показана на рис. 9.1. 

 

 
 

Рис. 9.1. Схема технологічних процесів послуг з централізованого водопостачання. 
 

Для оцінки кількості води, що забирається з джерела, та її втрат, в Україні розроблені: Методика 
розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведення [15]; Методика розрахунку втрат питної води підприємствами, 
які надають послуги з централізованого водопостачання [16]. Вони визначають механізм здійснення 
розрахунку поточних індивідуальних технологічних нормативів втрат і витрат питної води 
підприємствами, що надають послуги з централізованого водопостачання. Згідно цих методик до 
складових поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) на 
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства відносять: 

1. Втрати води підприємства: 
 витоки питної води (при підйомі та очищенні, з трубопроводів при аваріях, через нещільність 

арматури, на водорозбірних колонках); 
 необліковані втрати питної води (втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної 

техніки; втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; технологічні втрати води 
на протипожежні цілі). 

2. Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві: 
 технологічні витрати на виробництво питної води (при підйомі та очищенні, на промивку 

фільтрів тощо); 
 технологічні витрати на транспортування і постачання питної води; 
 технологічні витрати на допоміжних об’єктах; 
 витрати води на господарсько-питні потреби робітників; 
 витрати води на утримання зон санітарної охорони. 

Поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат і витрат питної води розробляються кожним 
підприємством ВКГ, затверджуються органами місцевого самоврядування на строк до 5 років, 
погоджуються НКРЕКП і входять в розмір тарифу за водопостачання.  

В табл. 9.1 наведено результати діяльності базових водоканалів України та проведено 
порівняльний аналіз фактичних втрат і технологічних витрат води із затвердженими ІТНВПВ. 

З таблиці видно, що в 2017 р. найвищі показники втрат води, значення яких значно перевищують 
30% рівень, зафіксовано на підприємствах ВКГ Чернівців, Львова, Дніпра, Харкова та Житомира. На 
цих же водоканалах спостерігались найбільші фактичні понаднормативні втрати і витрати води. 
Найнижчий рівень фактичних втрат і витрат води (значно нижче від нормативного) був на водоканалах 
Києва, Чернігова та Рівного. 
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 забезпечення високої рентабельності роботи, зниження собівартості води і послуг 
водовідведення;

 впровадження наукової організації праці, прогресивних технологій, механізації й автоматизації 
виробничих процесів.

Схема технологічних процесів підприємства ВКГ з надання послуг централізованого 
водопостачання показана на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Схема технологічних процесів послуг з централізованого водопостачання.
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розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведення [15]; Методика розрахунку втрат питної води підприємствами, 
які надають послуги з централізованого водопостачання [16]. Вони визначають механізм здійснення 
розрахунку поточних індивідуальних технологічних нормативів втрат і витрат питної води 
підприємствами, що надають послуги з централізованого водопостачання. Згідно цих методик до 
складових поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) на 
підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства відносять:

1. Втрати води підприємства:
 витоки питної води (при підйомі та очищенні, з трубопроводів при аваріях, через нещільність 

арматури, на водорозбірних колонках);
 необліковані втрати питної води (втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної 

техніки; втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; технологічні втрати води 
на протипожежні цілі).

2. Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві:
 технологічні витрати на виробництво питної води (при підйомі та очищенні, на промивку 

фільтрів тощо);
 технологічні витрати на транспортування і постачання питної води;
 технологічні витрати на допоміжних об’єктах;
 витрати води на господарсько-питні потреби робітників;
 витрати води на утримання зон санітарної охорони.

Поточні індивідуальні технологічні нормативи втрат і витрат питної води розробляються кожним 
підприємством ВКГ, затверджуються органами місцевого самоврядування на строк до 5 років, 
погоджуються НКРЕКП і входять в розмір тарифу за водопостачання. 

В табл. 9.1 наведено результати діяльності базових водоканалів України та проведено 
порівняльний аналіз фактичних втрат і технологічних витрат води із затвердженими ІТНВПВ.

З таблиці видно, що в 2017 р. найвищі показники втрат води, значення яких значно перевищують 
30% рівень, зафіксовано на підприємствах ВКГ Чернівців, Львова, Дніпра, Харкова та Житомира. На 
цих же водоканалах спостерігались найбільші фактичні понаднормативні втрати і витрати води. 
Найнижчий рівень фактичних втрат і витрат води (значно нижче від нормативного) був на водоканалах 
Києва, Чернігова та Рівного.
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Таблиця 9.1 
Аналіз результатів діяльності підприємств ВКГ України в 2017 р.* 

Базове підприємство 

Піднято 
води, 
тис м3 

Втрати 
води, % 

Технологічні 
витрати води, 

% 

Втрати + 
витрати, % 

ІТНВПВ, 
% 

КП „Вінницяоблводоканал” 7670,9 24,75 13,58 38,33 42,14 

КП „Луцькводоканал” 16385,22 30,09 4,57 34,66 32,52 

КП „Дніпроводоканал” 80956,24 48,11 11,61 59,72 40,61 

КП „Житомирводоканал” 28760,84 41,92 14,10 56,02 37,03 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода” 9276,2 28,65 13,41 42,06 - 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя 90210,3 36,27 11,70 47,97 44,03 

КП „Івано-Франківськводоекотехпром” 18456,49 31,95 16,66 48,61 41,16 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 26184,62 35,35 7,34 42,69 38,5 

Львівське МКП „Львівводоканал” 92612,63 54,34 1,75 56,10 35,49 

МКП „Миколаївводоканал” 47804,4 30,61 13,09 43,70 42,14 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 131957,7 28,30 9,23 37,53 42 

КП „Полтававодоканал” 22596,05 23,79 4,72 28,51 32,99 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 14817,3 24,94 2,62 27,56 34,81 

КП „Міськводоканал”, м. Суми 18034,37 30,03 1,56 31,60 31,25 

КП „Тернопільводоканал” 15241,4 29,90 3,28 33,18 34,35 

КП „Харківводоканал”” 212714,46 42,24 7,20 49,44 37,47 

МКП „ВУВКГ м. Херсона” 19417,44 28,51 1,43 29,94 34,34 

МКП „Хмельницькводоканал” 18729,46 34,36 1,49 35,85 33,64 

КП „Черкасиводоканал” 25315,4 22,16 4,96 27,11 31,54 

КП „Чернівціводоканал” 26724,7 55,40 12,04 67,44 48,66 

КП „Чернігівводоканал” 18108,28 18,64 0,86 19,51 30,51 

ПАТ „Акціонернакоманія „Київводоканал”” 279190 22,21 7,19 29,40 40,67 

* Джерело: розраховано автором на основі даних НКРЕКП [17]. 
 

Головною причиною високих показників втрат води на водоканалах є незадовільний технічний 
стан водопровідних мереж України, які відносяться до головних елементів систем питного 
водопостачання, оскільки через них питна вода транспортується до споживачів. Саме від стану 
водопровідних мереж залежить не тільки можливість безперебійного і надійного забезпечення 
споживачів питною водою, але і її якість. Погіршення хімічних і мікробіологічних показників питної 
води під час її транспортування по розподільчих водопровідних мережах, що має місце практично в 
усіх регіонах країни, є надзвичайно небезпечним фактором і потребує серйозної уваги. Однією з 
найболючіших проблем даної сфери є фізична зношеність мереж водопостачання, їх висока 
енергозатратність. Більшість водопроводів перебуває в аварійному стані та потребує негайної заміни 

(див. табл. 9.2.). 
З таблиці видно, що найгірший стан водопровідних мереж (понад 50% зношених мереж) 

зафіксовано в Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Львові, Тернополі, Харкові, Херсоні та Луцьку. Найменша 
частка ветхих та аварійних мереж водопостачання спостерігалась на водоканалах Миколаєва (6,61%), 
Івано-Франківська (16,9%) та Рівного (17,84%). 

Слід зазначити, що більшість (понад 60%) зовнішніх мереж і всі внутрішні мережі 
водопостачання були побудовані в 60–70-ті роки за застарілими будівельними нормами з терміном 
експлуатації близько 30 років, що свідчить про фізичне й технологічне зношення та ненадійність мереж 
водопостачання в країні. Незадовільний стан водопровідних мереж в регіонах України є головною 
причиною високих показників втрат води (див. табл. 9.1), який призводить до систематичних аварійних 
ситуацій на розподільних системах водопостачання. В зв’язку з цим водопровідно-каналізаційні 
підприємства повинні здійснювати санацію водоводів і розподільчих мереж, проводити роботи по 
заміні аварійних ділянок водогонів і водопровідної мережі. 

Як уже зазначалося, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства мають низку 
специфічних особливостей, що характеризують їх як складну, багатоелементну, динамічну 
організаційно-економічну систему. У сучасних умовах система фінансування галузі і тарифна політика 
повинні забезпечити самоокупний принцип роботи цих підприємств.  

Тарифи на послуги водопровідно-каналізаційних підприємств являють собою різновид 
відпускних цін, встановлення яких вимагає економічного обґрунтування. Механізм формування 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання і водовідведення регламентують постанови 
НКРЕКП [11, 12]. 
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Таблиця 9.2 

Технічний стан мереж централізованого водопостачання  
базових підприємств ВКГ України в 2017 р.* 

Базове підприємство 

Загальна 
протяжність 
мереж, км 

Загальна 
протяжність 

ветхих та 
аварійних 
мереж, км 

Частка 
ветхих та 
аварійних 
мереж, % 

Розрахункова 
вартість заміни 
мереж, тис. грн. 

Вартість 
заміни 

1 км мережі, 
тис. грн. 

КП „Вінницяоблводоканал” 592 134 22,64 799391 5965,6 

КП „Луцькводоканал” 315 168 53,33 794529 4729,3 

КП „Дніпроводоканал” 2105 1570 74,58 8541978 5440,8 

КП „Житомирводоканал” 523 333 63,67 1172936 3522,3 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода” 286 136 47,55 308976 2271,9 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя 2545 1574 61,86 9161487 5819,2 

КП „Івано-Франківськводоекотехпром” 585,7 99 16,9 418735 4229,6 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 1741 865 49,68 3650507 4220,2 

Львівське МКП „Львівводоканал” 2294 1391 60,65 10117028 7271,1 

МКП „Миколаївводоканал” 1195 79 6,61 631699 7996,2 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 1644 385 23,4 2059648 5352,4 

КП „Полтававодоканал” 657 309 47 1470862 4760,7 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 639 114 17,84 543844 4770,6 

КП „Міськводоканал”, м. Суми 529 210 39,7 1206138 5743,5 

КП „Тернопільводоканал” 347 199 57,35 940423 4725,7 

КП „Харківводоканал”” 2679 1479 55,21 9089985 6146,0 

МКП „ВУВКГ м. Херсона” 913 498 54,5 2455104 4933,5 

МКП „Хмельницькводоканал” 605 277 45,8 1553567 5604,5 

КП „Черкасиводоканал” 467 182 38,93 624688 3438,0 

КП „Чернівціводоканал” 423 148 34,99 1110122 7500,8 

КП „Чернігівводоканал” 548 183 33,39 690228 3771,7 

ПАТ „Акціонерна команія 
„Київводоканал”” 

4217 1746 41,4 9119634 5223,2 

Всього: 25851 12079 - 66461510 - 

Середньозважений показник - - 46,72 - 5502,2 

* Джерело: розраховано автором на основі даних НКРЕКП [17]. 
 

Формування тарифів підприємствами здійснюється відповідно до річних планів виробництва і 
надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і економічно обґрунтованих 
планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-

економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і рентних платежів та цін у планованому 
періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції. 

Економічно обґрунтовані тарифи відображають суспільно необхідні витрати на виробництво і 
реалізацію продукції (послуг), а також створюють можливість рентабельної роботи при досягненні 
необхідних споживачам результатів (параметри якості обслуговування). У цьому зв’язку структура 
ціни має дві складові:  
 собівартість, що виражає в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції 

(послуг); 
 обсяг прибутку, що регулюється через показники рентабельності, встановлені державою. 

Таким чином, тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – це 
вартість надання одиниці послуги (1 м3) з водопостачання чи водовідведення відповідної якості, 
розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого 
прибутку та податку на додану вартість. Економічно обґрунтований тариф Т визначається за формулою 
[1, с. 229]: 

 Т=С+П,  (9.1) 

де С – повна планова собівартість одиниці послуги, грн. за 1 м3
; П – прибуток, грн. за 1 м3

. 

У формулі (9.1) визначальною складовою в тарифі на водопостачання та водовідведення є 
собівартість послуг, яка характеризує в грошовому вираженні суму витрат на виробництво та 
реалізацію продукції і є узагальнюючим якісним показником роботи підприємства. У цьому показнику 
відбиваються всі сторони роботи водоканалу: рівень технології, організація і продуктивність праці, 
ефективність використання виробничих потужностей, матеріальних та енергетичних ресурсів. 
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Таблиця 9.2
Технічний стан мереж централізованого водопостачання 

базових підприємств ВКГ України в 2017 р.*

Базове підприємство
Загальна 

протяжність 
мереж, км

Загальна 
протяжність 

ветхих та 
аварійних 
мереж, км

Частка 
ветхих та 
аварійних 
мереж, %

Розрахункова 
вартість заміни 
мереж, тис. грн.

Вартість 
заміни

1 км мережі, 
тис. грн.

КП „Вінницяоблводоканал”  

КП „Луцькводоканал”  

КП „Дніпроводоканал”  

КП „Житомирводоканал”  

КП „ВУВКГ м. Ужгорода”  

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя  

КП „Івано-Франківськводоекотехпром”
ОКВП „Дніпро-Кіровоград”  

Львівське МКП „Львівводоканал”   

МКП „Миколаївводоканал”
філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса
КП „Полтававодоканал”
РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”  

КП „Міськводоканал”, м. Суми
КП „Тернопільводоканал”  

КП „Харківводоканал””  

МКП „ВУВКГ м. Херсона”
МКП „Хмельницькводоканал”
КП „Черкасиводоканал”  

КП „Чернівціводоканал”  

КП „Чернігівводоканал”  

ПАТ „Акціонерна команія 
„Київводоканал””
Всього: -  -

Середньозважений показник - -  -

* Джерело: розраховано автором на основі даних НКРЕКП [17].

Формування тарифів підприємствами здійснюється відповідно до річних планів виробництва і 
надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і економічно обґрунтованих 
планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-

економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і рентних платежів та цін у планованому 
періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.

Економічно обґрунтовані тарифи відображають суспільно необхідні витрати на виробництво і 
реалізацію продукції (послуг), а також створюють можливість рентабельної роботи при досягненні 
необхідних споживачам результатів (параметри якості обслуговування). У цьому зв’язку структура 
ціни має дві складові: 
 собівартість, що виражає в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції 

(послуг);
 обсяг прибутку, що регулюється через показники рентабельності, встановлені державою.

Таким чином, тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення це 
вартість надання одиниці послуги (1 м ) з водопостачання чи водовідведення відповідної якості, 
розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого 
прибутку та податку на додану вартість. Економічно обґрунтований тариф Т визначається за формулою 
[1, с. 229]:

Т=С+П, (9.1)

де С повна планова собівартість одиниці послуги, грн. за 1 м ; П прибуток, грн. за 1 м
У формулі (9.1) визначальною складовою в тарифі на водопостачання та водовідведення є 

собівартість послуг, яка характеризує в грошовому вираженні суму витрат на виробництво та 
реалізацію продукції і є узагальнюючим якісним показником роботи підприємства. У цьому показнику 
відбиваються всі сторони роботи водоканалу: рівень технології, організація і продуктивність праці, 
ефективність використання виробничих потужностей, матеріальних та енергетичних ресурсів.
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Повна планова собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення – це 
економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, 
включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю, та 
податок на прибуток. 

При обґрунтуванні планових витрат з операційної діяльності водопостачальні підприємства 
розраховують виробничу собівартість, яка включає: витрати, пов’язані з: використанням палива та 
електроенергії на технологічні потреби; застосуванням реагентів для очищення і знезараження питної 
води і стічних вод; матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу; 
оплатою праці виробничого персоналу та відрахуваннями на соціальні заходи; експлуатацією і 
ремонтом основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення; 
удосконаленням технології та виробництва; охороною навколишнього середовища; амортизацією 
основних виробничих засобів; витрати на податки і рентні платежі, а також визначають адміністративні 
витрати та витрати, пов’язані зі збутом послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, 
інші операційні витрати. 

Собівартість 1 м3
 реалізованої води як суму індивідуальних складових витрат у грошовому виразі 

можна виразити формулою: 

 



iN

1j

j,і

10

1і

10

1і
і ххС ,  (9.2) 

де введені наступні позначення: 
1. Виробнича собівартість: 





1

1

N

1j

j,1N,13,12,11,11 xххххх  – витрати на електроенергію, грн. за 1 м3
 реалізованої 

води;  



2N

1j

j,22 хх – витрати на паливо-мастильні матеріали, грн./м3
; 




3N

1j

j,33 хх – витрати на 

матеріали (сировину) та реагенти, грн./м3
; 




4N

1j

j,44 хх – амортизація, грн./м3
; 




5N

1j

j,55 хх – витрати на 

заробітну плату(з відрахуваннями), грн./м3
; 




6N

1j

j,66 хх – витрати на рентні платежі, грн./м3
, 1,6х – 

рентна плата за користування надрами грн./м3
, 2,6х – рентна плата за спеціальне використання води, 

грн./м3
, 3,6х – інші платежі, грн./м3

; 



7N

1j

j,77 хх  –  інші  витрати,  грн./м3
. 

2. Операційні витрати: 





8N

1j

j,88 хх – адміністративні витрати, грн./м3
; 




9N

1j

j,99 хх – витрати на збут, грн./м3
. 

3. Фінансові витрати: 





10N

1j

j,1010 хх – фінансові витрати, грн./м3
. 

В наведених позначеннях: і )10,1i(   – номер статті витрат; j )N,1j( i  – номер складової і-ої 
статті витрат; Ni – кількість індивідуальних складових, що входять до складу статей витрат; змінні хі, 

xi,jвідповідають питомим вагам показників відповідних статей витрат у собівартості води базового 
періоду.  

Проаналізуємо вплив на собівартість послуг водопостачання зміни показників статей витрат. 
Позначимо через 1С  – собівартість 1 м3

 реалізованої води в результаті зміни показників статей витрат, 
тоді 
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де 
С
С1 ;  μі, μі,j – коефіцієнти, які характеризують зміну показників статей витрат і, (і, j) відносно 

базового періоду. Коефіцієнти μі, μі,j характеризують зміну питомої ваги кожного показника іх , 
j,іх . 

Якщо витрати за статтею (i, j) зросли, то μi,j>1, якщо – зменшились,то μi,j<1; якщо витрати залишились 
незмінними, то μi,j=1. 

З рівностей (9.2) і (9.3) знаходимо приріст собівартості 

 j,i

10

1і

N

1j

j,iі

10

1i

і1 x)1(х)1(С)1(ССС
i

 
 

 .  (9.4) 

Формула (9.4) показує, що зміна показників будь-якої із статей витрат призведе до зміни 
собівартості та тарифу на послуги водопостачання за лінійним законом.  

Проаналізуємо динаміку тарифів на послуги централізованого водопостачання, які надавали 
базові водопровідно-каналізаційніпідприємства України у 2015 – 2018 рр.,за допомогою коефіцієнтів:

15

16
1615 Т

Т
 ,  

16

17
1716 Т

Т
 ,  

17

18
1817 Т

Т
 ,

15

18
1815 Т

Т
 ,  де Ті( 18,15і  ) – тарифи на послуги 

водопостачання у 2015 – 2018 рр. Результати аналізу наведені в табл. 9.3. 

Таблиця 9.3 

Аналіз динаміки тарифів на послуги централізованого водопостачання  
на базових водоканалах України в 2015 - 2018 рр.* 

Базове підприємство 

Тариф (з ПДВ) 
станом на 1 квітня, грн./м3 

Коефіцієнти μ** 

2015 2016 2017 2018 15-16 16-17 17-18 15-18 

КП „Вінницяоблводоканал” 3,89 6,28 6,76 7,6 1,61 1,08 1,12 1,95 

КП „Луцькводоканал” 4,31 4,62 5,1 6,28 1,07 1,1 1,23 1,46 

КП „Дніпроводоканал” 4,68 5,05 7,25 7,67 1,08 1,44 1,06 1,64 

КП „Житомирводоканал” 4 4 5,6 7,22 1 1,4 1,29 1,81 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода” 8,17 8,17 10,93 13,62 1 1,34 1,25 1,67 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя 4,75 6,65 7,2 8,92 1,4 1,08 1,24 1,88 

КП „Івано-Франківськ водоекотехпром” 3,94 3,94 3,94 7,19 1 1 1,82 1,82 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 6,74 6,74 9,8 10,98 1 1,45 1,12 1,63 

Львівське МКП „Львівводоканал” 5,05 5,46 6,04 8,52 1,08 1,11 1,41 1,69 

МКП „Миколаївводоканал” 5,5 5,81 5,81 9,01 1,06 1 1,55 1,64 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 4,93 5,64 7,94 10 1,14 1,41 1,26 2,03 

КП „Полтававодоканал” 5,84 5,84 8,29 11,17 1 1,42 1,35 1,91 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 6,22 6,6 8,18 10,04 1,06 1,24 1,23 1,61 

КП „Міськводоканал”, м. Суми 3,95 5,18 5,66 7,88 1,31 1,09 1,39 1,99 

КП „Тернопільводоканал” 3,43 3,43 4,79 5,36 1 1,4 1,12 1,56 

КП „Харківводоканал”” 5,68 6,3 8,74 9,24 1,11 1,39 1,06 1,63 

МКП „ВУВКГ м. Херсона” 5,3 5,3 8,29 9,22 1 1,56 1,11 1,74 

МКП „Хмельницькводоканал” 4,25 4,25 5,5 7,41 1 1,29 1,35 1,74 

КП „Черкасиводоканал” 4,28 4,44 6,7 7,68 1,04 1,51 1,15 1,79 

КП „Чернівціводоканал” 5,59 6,38 9,09 9,36 1,14 1,42 1,03 1,67 

КП „Чернігівводоканал” 5,8 5,8 9 9,35 1 1,55 1,04 1,61 

ПАТ „Акціонернакоманія „Київводоканал”” 3,89 5,42 6,84 8,28 1,39 1,26 1,21 2,13 

* Джерело: розраховано автором на основі даних Мінрегіону України [18]. 
**Коефіцієнт μ15-16 виражає відношення значень тарифів 2016 р. до значень 2015 р.; μ16-17 – відношення 

значень 2017 р. до 2016 р.; ... μ15-18 – відношення значень 2018 р. до 2015 р. 
 

З таблиці видно, що на всіх водоканалах України тарифи на послуги водопостачання станом на 1 
квітня 2018 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. зросли в 1,5 – 2,1 рази. При цьому самі високі 
тарифи впродовж досліджуваного періоду спостерігались на КП „ВУВКГ м. Ужгорода” (8,17 – 13,62 

грн./м3), КП „Полтававодоканал” (5,84 – 11,17 грн./м3), ОКВП „Дніпро-Кіровоград” (6,74 – 10,98 

грн./м3), РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” (6,22 – 10,04 грн./м3) та філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 
(4,93 – 10 грн./м3); самі низькі тарифи зафіксовано на КП „Тернопільводоканал” (3,43 – 5,36 грн./м3

), 
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де 
С
С

 ;  μі μі,j коефіцієнти, які характеризують зміну показників статей витрат і, (і, j) відносно 

базового періоду. Коефіцієнти μі μі,j характеризують зміну питомої ваги кожного показника іх
jіх

Якщо витрати за статтею (i, j) зросли, то μi,j>1, якщо зменшились,то μi,j<1; якщо витрати залишились 
незмінними, то μi,j=1

З рівностей (9.2) і (9.3) знаходимо приріст собівартості

ji

і

N

j

jiі
i

і x)(х)(С)(ССС
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 . (9.4)

Формула (9.4) показує, що зміна показників будь-якої із статей витрат призведе до зміни 
собівартості та тарифу на послуги водопостачання за лінійним законом. 

Проаналізуємо динаміку тарифів на послуги централізованого водопостачання, які надавали 
базові водопровідно-каналізаційніпідприємства України у 2015 2018 рр.,за допомогою коефіцієнтів:

Т
Т


Т
Т


Т
Т


Т
Т

 ,  де Ті( і  ) тарифи на послуги 

водопостачання у 2015 2018 рр. Результати аналізу наведені в табл. 9.3.

Таблиця 9.3
Аналіз динаміки тарифів на послуги централізованого водопостачання 

на базових водоканалах України в  -  рр.*

Базове підприємство
Тариф (з ПДВ)

станом на 1 квітня, грн./м Коефіцієнти μ**

5 6 7 8 -16 -17 -18 -18 

КП „Вінницяоблводоканал” 89 28 76 ,6 61 08 12 95 

КП „Луцькводоканал” 31 62 ,1 28 07 ,1 23 46 

КП „Дніпроводоканал” 68 05 25 67 08 44 06 64 

КП „Житомирводоканал”   ,6 22  ,4 29 81 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода” 17 17 93 62  34 25 67 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя 75 65 ,2 92 ,4 08 24 88 

КП „Івано-Франківськ водоекотехпром” 94 94 94 19   82 82 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 74 74 ,8 98  45 12 63 

Львівське МКП „Львівводоканал” 05 46 04 52 08 11 41 69 

МКП „Миколаївводоканал” ,5 81 81 01 06  55 64 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 93 64 94  14 41 26 03 

КП „Полтававодоканал” 84 84 29 17  42 35 91 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 22 ,6 18 04 06 24 23 61 

КП „Міськводоканал”, м. Суми 95 18 66 88 31 09 39 99 

КП „Тернопільводоканал” 43 43 79 36  ,4 12 56 

КП „Харківводоканал”” 68 ,3 74 24 11 39 06 63 

МКП „ВУВКГ м. Херсона” ,3 ,3 29 22  56 11 74 

МКП „Хмельницькводоканал” 25 25 ,5 41  29 35 74 

КП „Черкасиводоканал” 28 44 ,7 68 04 51 15 79 

КП „Чернівціводоканал” 59 38 09 36 14 42 03 67 

КП „Чернігівводоканал” ,8 ,8  35  55 04 61 

ПАТ „Акціонернакоманія „Київводоканал”” 89 42 84 28 39 26 21 13 

* Джерело: розраховано автором на основі даних Мінрегіону України [18].
**Коефіцієнт μ - виражає відношення значень тарифів 2016 р. до значень 2015 р.; μ - відношення 

значень 2017 р. до 2016 р.; ... μ - відношення значень 2018 р. до 2015 р.

З таблиці видно, що на всіх водоканалах України тарифи на послуги водопостачання станом на 1 
квітня 2018 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р. зросли в 1,5 2,1 рази. При цьому самі високі 
тарифи впродовж досліджуваного періоду спостерігались на КП „ВУВКГ м. Ужгорода” (8,17 
грн./м ), КП „Полтававодоканал” (5,84 11,17 грн./м ), ОКВП „Дніпро-Кіровоград” (6,74 
грн./м ), РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” (6,22 10,04 грн./м ) та філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 
( 10 грн./м ); самі низькі тарифи зафіксовано на КП „Тернопільводоканал” (3,43 5,36 грн./м )
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КП „Луцькводоканал” (4,31 – 6,28 грн./м3), КП „Івано-Франківськводоекотехпром” (3,94 – 7,19 грн./м3
), 

КП „Житомирводоканал” (4 – 7,22 грн./м3
). 

Тепер проведемо аналіз впливу рівня втрат та технологічних витрат води на собівартість послуг 
водопостачання (а, отже, і на тариф) на базових водопровідно-каналізаційних підприємствах України. 
Для цього потрібно знайти питому вагу рентної плати за спеціальне використання води в собівартості 
послуг водопостачання, яку пропонуємо визначати з наступних співвідношень: 

 втрp VVV  ,       VVвтр  ,       V)1(Vp  ,       
%100

  ;  (9.5) 

 Pн= βV,             VVР втрсв   ;  (9.6) 
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де V – обсяг піднятої води, м3
; Vp – обсяг реалізованої води, м3

 (на всіх етапах дослідження величина 
Vpзалишиться незмінною); втрV  – втрати та технологічні витрати води, м3

; α – втрати татехнологічні 

витративоди від обсягу водозабору, %, 
%100

  ; β – ставки рентної плати за спеціальне 

використання води, грн./м3
; Рн,– рентна плата за користування надрами, грн.; Рсв – рентна плата за 

спеціальне використання води, грн.; Е – витрати на електроенергію, грн.; М – витрати на матеріали і 
реагенти, грн.;  М,Е,Р,P свн – частки величин  Рн, Рсв, Е, М  в собівартості 1 м3

 реалізованої води. 
Результати розрахунку питомої ваги рентної плати за спеціальне використання води в 

собівартості послуг водопостачання на базових водопровідно-каналізаційних підприємствах України у 
2017 р. наведені в табл. 9.4.  

Таблиця 9.4 
Розрахунок питомої ваги рентної плати за спеціальне використання води  

на базових водоканалах України в 2017р.* 

Базове підприємство 

Повна 
собівартість, 

С,грн./м3 

Втрати та 
витрати води, 

α, % 

Ставки рентної плати за 
спеціальне використання 

води, β, грн./м3 

Частка рентної плати  
за спеціальне вико-

ристання води, свР  

поверхневі підземні грн./м3 % 

КП „Вінницяоблводоканал” 6,78 38,33 0,1488 - 0,0925 1,36 

КП „Луцькводоканал” 4,98 34,66 - 0,2234 0,1185 2,38 

КП „Дніпроводоканал” 6,45 59,72 0,1287 - 0,1909 2,96 

КП „Житомирводоканал” 5,87 56,02 0,1353 - 0,1724 2,93 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода” 10,82 42,06 0,1488 0,1421 0,1080 1,0 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя 6,78 47,97 0,1287 - 0,1187 1,75 

КП „Івано-Франківськводоекотехпром” 5,86 48,61 0,0811 - 0,0767 1,31 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 10,88 42,69 0,1287 - 0,0959 0,88 

МКП „Львівводоканал” 5,87 56,1 - 0,1963 0,2509 4,28 

МКП „Миколаївводоканал” 6,73 43,7 0,1287 - 0,0999 1,48 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 7,16 37,53 0,0811 - 0,0487 0,68 

КП „Полтававодоканал” 8,50 28,51 - 0,1463 0,0584 0,69 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 7,89 27,56 - 0,1746 0,0664 0,84 

КП „Міськводоканал”, м. Суми 6,38 31,6 - 0,1631 0,0754 1,18 

КП „Тернопільводоканал” 4,24 33,18 - 0,2639 0,1311 3,09 

КП „Харківводоканал”” 8,18 49,44 0,0811 0,2029 0,1389 1,7 

МКП „ВУВКГ м. Херсона” 6,76 29,94 - 0,2029 0,0867 1,28 

МКП „Хмельницькводоканал” 5,98 35,85 - 0,1692 0,0946 1,58 

КП „Черкасиводоканал” 5,30 27,11 0,1287 - 0,0479 0,9 

КП „Чернівціводоканал” 7,52 67,44 0,0811 0,2369 0,2486 3,31 

КП „Чернігівводоканал” 6,11 19,51 - 0,2029 0,0492 0,8 

ПАТ „Акціонерна команія „Київводоканал” 6,09 29,4 0,1353 0,1573 0,0564 0,93 

* Джерело: розраховано автором на основі даних НКРЕКП [17]. 
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Аналіз таблиці показує, що найбільший рівень рентної плати за спеціальне використання води у 
розрахунку за 1 м3

 реалізованої води зафіксовано на: МКП „Львівводоканал” ( свР =25,1 коп./м3),КП 
„Чернівціводоканал”( свР =24,9 коп./м3), КП „Дніпроводоканал” ( свР =19,1 коп./м3)та КП 
„Житомирводоканал” ( свР =17,2 коп./м3). Це пояснюється тим, що в 2017 р. ці підприємства мали 
найвищі в Україні втрати і витрати води (більше 50%). Найменший рівень рентної плати за спеціальне 
використання води(менше 5 коп./м3) спостерігався на КП „Черкасиводоканал”, КП 
„Чернігівводоканал” тафілії„Інфоксводоканал”, м. Одеса. 

Аналіз формули (9.7) показує, що збір за спеціальне водокористування є функцією двох змінних: 
),(fРсв  , причому залежність )(fРсв 1  при β=const є гіперболічною, а залежність 

)(fРсв 2  при α=const – лінійна. Діаграма залежності ),(fРсв   показана на рис. 9.2. 
 

 

Рис. 9.2. Залежність рентної плати за спеціальне використання води від станок рентної плати та 
втрат і технологічних витрат води 
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Аналіз таблиці показує, що найбільший рівень рентної плати за спеціальне використання води у 
розрахунку за 1 м реалізованої води зафіксовано на: МКП „Львівводоканал” ( свР =25,1 коп./м ),КП 
„Чернівціводоканал”( свР =24,9 коп./м ), КП „Дніпроводоканал” ( свР =19,1 коп./м )та КП 
„Житомирводоканал” ( свР =17,2 коп./м ). Це пояснюється тим, що в 2017 р. ці підприємства мали 
найвищі в Україні втрати і витрати води (більше 50%). Найменший рівень рентної плати за спеціальне 
використання води(менше 5 коп./м ) спостерігався на КП „Черкасиводоканал”, КП 
„Чернігівводоканал” тафілії„Інфоксводоканал”, м. Одеса.

Аналіз формули (9.7) показує, що збір за спеціальне водокористування є функцією двох змінних: 
)(fРсв  , причому залежність )(fРсв  при β=const є гіперболічною, а залежність 

)(fРсв  при α=const лінійна. Діаграма залежності )(fРсв  показана на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Залежність рентної плати за спеціальне використання води від станок рентної плати та 
втрат і технологічних витрат води
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Аналіз діаграми показує, що на величину рентної плати за спеціальне використання води 
впливають втрати і технологічні витрати води (коефіцієнт  ) та ставки рентної плати (коефіцієнт β), 

причому визначальною складовою є втрати і витрати води. Оскільки ставки рентної плати за 
спеціальне використання води диференційовані по регіонам України за такими ознаками, як якість 
води, її дефіцитність та місце розташування водного джерела і встановлюються державою, водоканали 
не можуть зменшити їх розмір. Таким чином, діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства повинна бути спрямована на реалізацію заходів зі зменшення втрат води, що дозволить їм 
зменшити розмір рентної плати за спеціальне використання води .  

Крім рентної плати за спеціальне використання води, водоканали, які здійснюють забір води з 
підземних джерел, сплачують рентну плату за користування надрами для видобування прісних 
підземних вод, яка розраховується за ставками рентної плати за спеціальне використання води. Це 
означає, що з формул (9.7) випливає: 

 


св
н

РР  .  (9.9) 

Аналіз формули (9.9) показує, що для підприємств ВКГ, які використовують підземні джерела 
водопостачання, рентна плата за користування надрамимає більшу питому вагу в собівартості послуг 
водопостачання порівняно з рентною платою за спеціальне використання води. 

Тепер проведемо аналіз впливу на собівартість реалізованої води зменшення втрат і 
технологічних витрат води з рівня α до рівня 1 . Зменшення втрат і витрат призведе до зменшення 
обсягу V піднятої води (обсягVр реалізованої води приймаємо незмінним), витрат електроенергії Е та 
матеріалів і реагентівМ, податків Рн, Рсв, собівартості С, коефіцієнта .  

Позначимо нові значення цих величин через V1, Е1, М1, 
1

нР , 1

свР , С1, 1 . Тоді система 

 С,,,Р,Р,М,Е,V,V свнp   перейде в систему з параметрами  111

1

св
1

н11p1 С,,,Р,Р,М,Е,V,V  . У 
цьому випадку формули (9.5) – (9.8) будуть мати вигляд: 

 V1=Vp+ 1 V1,Vp=(1- 1 )V1;  (9.10) 

 1

нР = βV1,   1

свР = 1  βV1;  (9.11) 
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В результаті зменшення втрат води величини С,М,Е,Р,P свн  отримають прирости:  

 ЕЕЕЕ 1  ,   ММММ 1  ;  (9.14) 

 нн
1

нн РРРР  , свсв
1

свсв РРРР



 ;  (9.15) 

   свн РРМЕС ,  (9.16) 

де 
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100 
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 св
н

РРМЕ  .  (9.17) 

Співвідношення (9.10) – (9.16) залишаються справедливими у випадку зростання втрат і 
технологічних витрат води, тобто для значень α1>α. 
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Аналіз формул (9.16), (9.17) показує, що приріст собівартості ∆С пропорційний величині  γ,  де  
  – коефіцієнт пропорційності. Величина  γ  є функцією двох змінних: ),(F 1  , причому 

залежність )(F1    при 1 =const є лінійною, а залежність )(F 12    при α=const – гіперболічна.  
Оскільки для водопровідно-каналізаційних підприємств величина ω становить близько 50 % від 

собівартості послуг водопостачання (див. підрозділ 9.2), то приріст собівартості ∆С в результаті зміни 
величини втрат і технологічних витрат води з рівня αдо рівня α1буде складати: ∆С≈0,5γС.  

Наприклад, якщо на водоканалі втрати води були зменшені з рівня α=40% до рівня 1 =30%, то 
собівартість С одиниці реалізованої води зміниться на величину 
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 , тобто зменшиться на 7,1%. Цей результат 

можна отримати і з допомогою діаграми, показаної на рис. 9.3. 

 

Рис. 9.3. Залежність собівартості послуг водопостачання від зміни втрат і технологічних витрат води 
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де приріст ∆С визначається формулою (9.16). 
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Аналіз формул (9.16), (9.17) показує, що приріст собівартості ∆С пропорційний величині  γ,  де  
 коефіцієнт пропорційності. Величина  γ  є функцією двох змінних: )(F   , причому 

залежність )(F   при  =const є лінійною, а залежність )(F   при α=const гіперболічна. 
Оскільки для водопровідно-каналізаційних підприємств величина ω становить близько 50 % від 

собівартості послуг водопостачання (див. підрозділ 9.2), то приріст собівартості ∆С в результаті зміни 
величини втрат і технологічних витрат води з рівня αдо рівня α буде складати: ∆С≈0,5γС.

Наприклад, якщо на водоканалі втрати води були зменшені з рівня α=40% до рівня  =30%, то 
собівартість С одиниці реалізованої води зміниться на величину 
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 , тобто зменшиться на 7,1%. Цей результат 

можна отримати і з допомогою діаграми, показаної на рис. 9.3.
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де приріст ∆С визначається формулою (9.16).
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Запропонований вище комплексний аналіз складових собівартості послуг водопостачання можна 
застосовувати для планування майбутньої діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства, виходячи з результатів аналізу впливу техніко-економічних факторів базового періоду на 
рівень витрат планового періоду.  

До техніко-економічних факторів, які можуть впливати  на зміну фактичних витрат матеріальних 
та трудових ресурсів, пропонуємо віднести: 
 зміни обсягів виробництва послуг (зменшення обсягів за рахунок раціонального 

водокористування, встановлення приладів обліку; збільшення обсягів водопостачання за рахунок 
підвищення економічного розвитку регіону, збільшення чисельності населення тощо); 
 підвищення рівня технічного забезпечення виробництва (впровадження автоматизації виробничих 

процесів, впровадження нових технологій з енергозбереження, екологічно ефективних технологій 
тощо); 
 поліпшення організації виробництва та праці (удосконалення оперативного та виробничого 

планування, систем організації праці та інших); 
 інші фактори, наприклад, економія від зменшення рівня втрат і витрат води на технологічні 

потреби. 
Виходячи з цих факторів, визначається зменшення (або збільшення) собівартості послуг з 

водопостачання в плановому році по відношенню до базового. Кількісний аналіз залежності рівня 
витрат від зміни зазначених вище технічних та економічних факторів дасть можливість визначити 
стратегію майбутньої діяльності водопровідно-каналізаційного підприємства, головною метою якої 
повинно бути забезпечення раціонального використання водних ресурсів. 

Використаємо запропоновану методику та результати проведеного теоретичного аналізу 
собівартості послуг водопостачання, впливу на собівартість показників окремих складових витрат та 
показників втрат і технологічних витрат води для аналізу діяльності підприємства РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал”,результати діяльності якого наведені у табл. 9.5. 

Таблиця 9.5 
Результати фінансово-господарської діяльності РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”  

за 2015–2017 рр. 

Статті витрат 
2015 2016 2017 Коефіцієнти μ* 

грн./м3 % грн./м3 % грн./м3 % 15-16 16-17 15-17 

І. Виробнича собівартість 5,15 87,44 6,257 90,79 7,071 89,56 1,21 1,13 1,37 

1. Електроенергія 1,85 31,41 2,545 36,93 2,475 31,35 1,38 0,97 1,34 

2. Паливо-мастильні матеріали 0,181 3,07 0,283 4,11 0,367 4,65 1,56 1,30 2,03 

3. Матеріали і реагенти 0,03 0,51 0,047 0,68 0,088 1,11 1,57 1,87 2,93 

4. Амортизація 0,3 5,09 0,302 4,38 0,323 4,09 1,01 1,07 1,08 

5. Заробітна плата 1,8 30,56 2,169 31,47 2,636 33,39 1,21 1,22 1,46 

6. Рентні платежі 0,241 4,09 0,305 4,42 0,333 4,22 1,26 1,09 1,38 

7. Інші витрати 0,748 12,70 0,606 8,80 0,849 10,76 0,81 1,40 1,14 

ІІ. Операційні витрати 0,74 12,56 0,635 9,21 0,824 10,44 0,86 1,30 1,11 

8. Адміністративні витрати 0,34 5,77 0,396 5,75 0,557 7,06 1,16 1,41 1,64 

9. Витрати на збут 0,4 6,79 0,239 3,47 0,267 3,38 0,60 1,12 0,67 

Повна собівартість 5,89 100 6,892 100 7,895 100 1,17 1,15 1,34 

Обсяг водозабору, тис. м3 14927 16202 15705 1,09 0,97 1,05 

Обсяг реалізації, тис. м3 10870 11801 11377 1,09 0,96 1,05 

Втрати і витрати води, % 27,18 27,16 27,56 1,00 1,01 1,01 

*Коефіцієнт μ15-16 виражає відношення значень за статтями витрат 2016 р. до значень 2015 р.;... μ15-17 – 

відношення значень 2017 р. до 2015 р. 
 

З таблиці видно, що на підприємстві впродовж 2015 – 2017 рр. відбувалося щорічне зростання 
витрат за всіма складовими собівартості, про що засвідчують коефіцієнти μ15-16,... μ15-17. Плата за 
електроенергію, витрати на заробітну плату та відрахування на соціальні заходи є найбільш вагомими 
статтями витрат і в своїй сукупності складають 62–68 % від собівартості.В той же час рентні платежі за 
користування надрами та спеціальне використання води в собівартості послуг водопостачання 
складають незначну частку близько 4%. 

Велика питома вага витрат на електроенергію і заробітну плату в собівартості послуг 
водопостачання РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”та їх щорічне абсолютне зростання призвели в 
2017 р. (порівняно з 2015 р.) до зростання собівартості на 34%.Зростанню собівартості також сприяли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



420 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

підвищення витрат за іншими статтями (витрати на паливо-мастильні матеріали, реагенти та інші), 
питома вага яких в собівартості послуг водопостачання є невисокою.  

Тепер визначимо питому вагу витрат на електроенергію і заробітну плату в собівартості послуг 
водопостачання на інших базових водоканалах України в 2017 р. Результати розрахунків наведені в 
табл. 9.6. 

Таблиця 9.6 

Питома вага витрат на електроенергію і заробітну плату в структурі собівартості послуг 
водопостачання на базових підприємствах ВКГ України за результатами їх діяльності у 2017 р.* 

Базове підприємство 

Обсяг 

реалізації, 
тис. м3 

Втрати та 
витрати 
води, % 

Повна 
собівартість, 

грн./м3 

Витрати на 
електроенергію 

Витрати на зар. 
плату 

грн./м3 % грн./м3 % 

КП „Вінницяоблводоканал” 19362 38,33 6,778 1,8013 26,58 1,5573 22,98 

КП „Луцькводоканал” 11373 34,66 4,9764 1,4613 29,36 1,9016 38,21 

КП „Дніпроводоканал” 70598 59,72 6,4518 1,1327 17,56 1,6903 26,20 

КП „Житомирводоканал” 17772 56,02 5,8734 1,5806 26,91 1,6272 27,70 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода” 5656 42,06 10,8161 4,6917 43,38 3,5931 33,22 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя 49817 47,97 6,781 1,5924 23,48 2,726 40,20 

КП „Івано-Франківськводоекотехпром” 11042 48,61 5,8567 1,0488 17,91 2,0577 35,13 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 15527 42,69 10,8776 3,1846 29,28 3,8051 34,98 

МКП „Львівводоканал” 56299 56,1 5,8674 2,3368 39,83 1,3816 23,55 

МКП „Миколаївводоканал” 25023 43,7 6,7308 2,3622 35,10 2,0711 30,77 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса 82040 37,53 7,1621 1,9555 27,30 1,9209 26,82 

КП „Полтававодоканал” 16315 28,51 8,5012 3,1104 36,59 2,4516 28,84 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” 11377 27,56 7,8945 2,4753 31,35 2,6364 33,40 

КП „Міськводоканал”, м. Суми 12760 31,6 6,3807 2,4886 39,00 1,7575 27,54 

КП „Тернопільводоканал” 10170 33,18 4,2419 1,6926 39,90 1,3031 30,72 

КП „Харківводоканал” 129380 49,44 8,1811 3,6238 44,29 2,8511 34,85 

МКП „ВУВКГ м. Херсона” 12800 29,94 6,7635 2,558 37,82 2,4265 35,88 

МКП „Хмельницькводоканал” 12903 35,85 5,983 1,262 21,09 2,131 35,62 

КП „Черкасиводоканал” 18243 27,11 5,2986 0,8419 15,89 1,5753 29,73 

КП „Чернівціводоканал” 14728 67,44 7,5192 3,2615 43,38 2,2604 30,06 

КП „Чернігівводоканал” 14195 19,51 6,1133 1,4543 23,79 1,7616 28,82 

ПАТ „Акціонернакоманія„Київводоканал” 194000 29,4 6,088 1,3133 21,57 1,865 30,63 

Середньозважені показники 36881 44,12 6,7997 2,0485 30,13 2,1039 30,94 

* Джерело: розраховано автором на основі даних НКРЕКП [17]. 
 

З таблиці видно, що в 2017 р. середньозважені показники витрат на електроенергію та заробітну 
плату по Україні в сумі складають 61%. По базовим водоканалам найбільші питомі витрати на 
електроенергію (більше 40%) в структурі собівартості послуг водопостачання зафіксовані на КП 
„Харківводоканал”, КП „ВУВКГ м. Ужгорода” таКП „Чернівціводоканал”; найменші (менше 20%) – 
наКП „Черкасиводоканал”, КП „Дніпроводоканал” та КП „Івано-Франківськводоекотехпром”. 
Найбільші питомі витрати на заробітну плату (близько 40%) спостерігались на КП „ВОДОКАНАЛ” 
м. Запоріжжя і КП „Луцькводоканал”; найменші (близько 20%) – на КП „Вінницяоблводоканал” і МКП 
„Львівводоканал”. 

Проведений аналіз показує, що на всіх аналізованих підприємствах ВКГ України в структурі 
собівартості послуг водопостачання найбільшу питому вагу займають витрати на електроенергію та 
заробітну плату. Оскільки розмір заробітної плати безпосередньо залежить від рівня мінімальної 
заробітної плати, яка щороку встановлюється законом про державний бюджет на відповідний рік, то 
водоканали не можуть вплинути на цей показник. На відміну від заробітної плати, витрати на 
електроенергію підприємства ВКГ можуть зменшити шляхом впровадження енергоефективних заходів, 
що дозволить знизити собівартість послуг водопостачання. 

Тепер з'ясуємо, як на величину собівартості послуг водопостачання буде впливати зміна обсягу 
реалізованої води споживачам. Для знаходження функціональної залежності між собівартістю і 
обсягом реалізації води використаємо формулу:  
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підвищення витрат за іншими статтями (витрати на паливо-мастильні матеріали, реагенти та інші), 
питома вага яких в собівартості послуг водопостачання є невисокою. 

Тепер визначимо питому вагу витрат на електроенергію і заробітну плату в собівартості послуг 
водопостачання на інших базових водоканалах України в 2017 р. Результати розрахунків наведені в 
табл. 9.6.

Таблиця 9.6
Питома вага витрат на електроенергію і заробітну плату в структурі собівартості послуг 

водопостачання на базових підприємствах ВКГ України за результатами їх діяльності у  р.*

Базове підприємство
Обсяг 

реалізації, 
тис. м

Втрати та 
витрати 
води, %

Повна 
собівартість, 

грн./м3

Витрати на 
електроенергію

Витрати на зар. 
плату

грн./м3 % грн./м3 % 

КП „Вінницяоблводоканал”    13 58 73 98 

КП „Луцькводоканал”    13 36 16 21 

КП „Дніпроводоканал”    27 56 03 20 

КП „Житомирводоканал”    06 91 72 70 

КП „ВУВКГ м. Ужгорода”  61 17 38 31 22 

КП „ВОДОКАНАЛ”, м. Запоріжжя    24 48 26 20 

КП „Івано-Франківськводоекотехпром”    88 91 77 13 

ОКВП „Дніпро-Кіровоград”   76 46 28 51 98 

МКП „Львівводоканал”   68 83 16 55 

МКП „Миколаївводоканал”   22 10 11 77 

філія „Інфоксводоканал”, м. Одеса    55 30 09 82 

КП „Полтававодоканал”    04 59 16 84 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”    53 35 64 40 

КП „Міськводоканал”, м. Суми   86 00 75 54 

КП „Тернопільводоканал”    26 90 31 72 

КП „Харківводоканал”    38 29 11 85 

МКП „ВУВКГ м. Херсона”    58 82 65 88 

МКП „Хмельницькводоканал”    62 09 31 62 

КП „Черкасиводоканал”    19 89 53 73 

КП „Чернівціводоканал”    15 38 04 06 

КП „Чернігівводоканал”    43 79 16 82 

ПАТ „Акціонернакоманія„Київводоканал”   33 57 65 63 

Середньозважені показники    85 13 39 94 

* Джерело: розраховано автором на основі даних НКРЕКП [17].

З таблиці видно, що в 2017 р. середньозважені показники витрат на електроенергію та заробітну 
плату по Україні в сумі складають 61%. По базовим водоканалам найбільші питомі витрати на 
електроенергію (більше 40%) в структурі собівартості послуг водопостачання зафіксовані на КП 
„Харківводоканал”, КП „ВУВКГ м. Ужгорода” таКП „Чернівціводоканал”; найменші (менше 20%) 
наКП „Черкасиводоканал”, КП „Дніпроводоканал” та КП „Івано-Франківськводоекотехпром”. 
Найбільші питомі витрати на заробітну плату (близько 40%) спостерігались на КП „ВОДОКАНАЛ” 
м. Запоріжжя і КП „Луцькводоканал”; найменші (близько 20%) на КП „Вінницяоблводоканал” і МКП 
„Львівводоканал”.

Проведений аналіз показує, що на всіх аналізованих підприємствах ВКГ України в структурі 
собівартості послуг водопостачання найбільшу питому вагу займають витрати на електроенергію та 
заробітну плату. Оскільки розмір заробітної плати безпосередньо залежить від рівня мінімальної 
заробітної плати, яка щороку встановлюється законом про державний бюджет на відповідний рік, то 
водоканали не можуть вплинути на цей показник. На відміну від заробітної плати, витрати на 
електроенергію підприємства ВКГ можуть зменшити шляхом впровадження енергоефективних заходів, 
що дозволить знизити собівартість послуг водопостачання.

Тепер з'ясуємо, як на величину собівартості послуг водопостачання буде впливати зміна обсягу 
реалізованої води споживачам. Для знаходження функціональної залежності між собівартістю і 
обсягом реалізації води використаємо формулу: 
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де С – собівартість 1 м3
 реалізованої води, грн./м3

; 

Vp – обсяг реалізації води, м3
; 

Е, М – витрати на електроенергію та матеріали, грн.; 
Рн – рентна плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, грн.;  
Рсв – рентна плата за спеціальне використання води, грн.;   
В – інші витрати, грн.  

Якщо обсяг реалізації води зміниться і стане 
p

1

p кVV  , де к – регулюючий коефіцієнт, то це 
призведе до зміни величин Е, М, Рн, Рсв, С (величину В приймаємо незмінною), які відповідно 
позначимо через 

1

1
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1
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Формула (9.20) відображає функціональну залежність між собівартістю С1 та обсягом 
реалізованої води 1

pV  і виражає пропозицію водоканалів споживачам води. Величини свн Р,Р,М,Е,С  

для РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” наведені в табл. 9.5, а величина свн РРМЕСВ  .  

Оскільки попит на водні ресурси є нееластичним, що означає неможливість відмови людини від 
споживання води навіть при суттєвих коливаннях цін, то лінії попиту будуть представляти собою 
вертикальні прямі. Точки перетину ліній попиту і пропозиції визначають рівновагу на водному ринку. 
Криві попиту і пропозиції для РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” за результатами його діяльності 
впродовж 2015–2017 рр. побудовані на рис. 9.4. Варто звернути увагу на те, що водоканали не можуть 
самовільно збільшити або зменшити обсяги реалізації води, оскільки „пульт подачі” води залишається 
у споживачів. 

 

 

Рис. 9.4. Криві попиту і пропозиції на воду для РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”. 
 

За допомогою наведеного графіка можна визначити величину собівартості послуг 
водопостачання при різних значеннях попиту на воду. Рис. 9.4 показує щорічне зростання собівартості 
послуг водопостачання для РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”, особливо в 2016 р., що можна пояснити 
зростанням цін на електроенергію, паливо-мастильні матеріали, реагенти, витрат на заробітну плату і 
соціальні заходи, ростом витрат за іншими статтями, які формують собівартість, а також фінансовою 
кризою в Україні.   
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Проведене дослідження за результатами діяльності базових підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства показало, що сучасний стан галузі характеризується критичним станом 
водопровідних мереж в регіонах України (майже половина водопроводів перебуває в аварійному стані 
та потребує негайної заміни),високими показниками втрат і технологічних витрат води, великою 
енергозатратністю при наданні послуг з централізованого водопостачання тощо. Все це призводить до 
зростання тарифів на послуги водопостачання.  

Через брак коштів заходи з ремонту та заміни аварійних водопровідних мереж практично не 
проводяться. Ситуація з кожним роком погіршується і втрати води зростають. В зв’язку з цим 
необхідно розробитинові механізмистимулювання підприємств ВКГ до здійснення заходів з 
підвищення ефективності виробничої діяльності, впровадження новітніх технологій та забезпечення 
відновлення основних фондів. 

9.2. Шляхи удосконалення економічного регулювання  
водокористування у сфері водопостачання 

Економічне регулювання діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
будемо досліджуватиу трьох напрямках: державне регулювання, регулювання у напрямку 
енергозбереження, регулювання у напрямку раціонального водокористування. 

Державне регулюваннядіяльності підприємств ВКГ у сфері централізованого водопостачання. 
Державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства з 2016 р. виконує Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.НКРЕКП відповідно до покладених на неї 
завдань та згідно з законами України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» [9], 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» [10],здійснює державне регулювання шляхом збалансування інтересів підприємств ВКГ з 
інтересами суспільства та споживачів, встановлює тарифи на послуги водопостачання та 
водовідведення,переглядає та затверджує тарифи, затверджує індивідуальні технологічні нормативи 
використання питної води,схвалює інвестиційні програми для водоканалів, ліцензування діяльності 
яких здійснюється НКРЕКП. 

Сьогодні, при встановленні тарифів на послуги водопостачання і водовідведення, враховується 
сума компенсацій окремих витрат минулого звітного періоду та індекс інфляції. Такий підхід дав змогу 
НКРЕКП досягнути цінового регулювання сфери ВКГ, що дозволило: 

1. Зменшити навантаження на Державний бюджет України шляхом скасування субвенції на 
погашення заборгованості з «різниці в тарифах». В разі виникнення у підприємства ВКГ різниці між 
плановою та фактичною собівартістю послуг, ця різниця компенсується включенням відповідної суми до 
витрат наступного планового періоду за умови, що вона виникла внаслідок зростання розміру мінімальної 
заробітної плати, ставок податків і рентних платежів, закупівельної ціни на енергоносії тощо. 

2. Забезпечити умови для стабілізації фінансово-економічного стану водоканалів шляхом врахування 
при встановленні тарифів необхідних обсягів обігових коштів для запобігання накопиченню кредиторської 
заборгованості та забезпечення спроможності підприємства ВКГ до вчасних розрахунків з 
енергопостачальниками тощо. З цією метою тарифи щорічно переглядаються. 

3. Мотивувати водоканали до проведення робіт з відновлення основних фондів для зменшення 
понаднормативних втрат і витрат води, а також цільового використання коштів у відповідності до 
затверджених НКРЕКП інвестиційних програм. 

Слід відмітити, що НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності підприємств ВКГ, 
які розташовані в містах з сукупною чисельністю населення більше ніж 100 тисяч осіб та обсяги 
реалізації послуг з централізованого водопостачання яких становлять більше ніж 300 тис. м3на рік, а з 
централізованого водовідведення – більше ніж 200 тис. м3на рік. За даними [17] сьогодні ліцензіатами 
НКРЕКП є 57 підприємств ВКГ. 

Ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання таводовідведення 
підприємств ВКГ, що не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП,здійснюють обласні та 
Київська міська державні адміністрації. 
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Проведене дослідження за результатами діяльності базових підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства показало, що сучасний стан галузі характеризується критичним станом 
водопровідних мереж в регіонах України (майже половина водопроводів перебуває в аварійному стані 
та потребує негайної заміни),високими показниками втрат і технологічних витрат води, великою 
енергозатратністю при наданні послуг з централізованого водопостачання тощо. Все це призводить до 
зростання тарифів на послуги водопостачання. 

Через брак коштів заходи з ремонту та заміни аварійних водопровідних мереж практично не 
проводяться. Ситуація з кожним роком погіршується і втрати води зростають. В зв’язку з цим 
необхідно розробитинові механізмистимулювання підприємств ВКГ до здійснення заходів з 
підвищення ефективності виробничої діяльності, впровадження новітніх технологій та забезпечення 
відновлення основних фондів.

Шляхи удосконалення економічного регулювання 
водокористування у сфері водопостачання

Економічне регулювання діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
будемо досліджуватиу трьох напрямках: державне регулювання, регулювання у напрямку 
енергозбереження, регулювання у напрямку раціонального водокористування.

Державне регулюваннядіяльності підприємств ВКГ у сфері централізованого водопостачання.
Державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства з 2016 р. виконує Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.НКРЕКП відповідно до покладених на неї 
завдань та згідно з законами України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» [9], 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» [10],здійснює державне регулювання шляхом збалансування інтересів підприємств ВКГ з 
інтересами суспільства та споживачів, встановлює тарифи на послуги водопостачання та 
водовідведення,переглядає та затверджує тарифи, затверджує індивідуальні технологічні нормативи 
використання питної води,схвалює інвестиційні програми для водоканалів, ліцензування діяльності 
яких здійснюється НКРЕКП.

Сьогодні, при встановленні тарифів на послуги водопостачання і водовідведення, враховується 
сума компенсацій окремих витрат минулого звітного періоду та індекс інфляції. Такий підхід дав змогу 
НКРЕКП досягнути цінового регулювання сфери ВКГ, що дозволило:

 Зменшити навантаження на Державний бюджет України шляхом скасування субвенції на 
погашення заборгованості з «різниці в тарифах». В разі виникнення у підприємства ВКГ різниці між 
плановою та фактичною собівартістю послуг, ця різниця компенсується включенням відповідної суми до 
витрат наступного планового періоду за умови, що вона виникла внаслідок зростання розміру мінімальної 
заробітної плати, ставок податків і рентних платежів, закупівельної ціни на енергоносії тощо.

 Забезпечити умови для стабілізації фінансово-економічного стану водоканалів шляхом врахування 
при встановленні тарифів необхідних обсягів обігових коштів для запобігання накопиченню кредиторської 
заборгованості та забезпечення спроможності підприємства ВКГ до вчасних розрахунків з 
енергопостачальниками тощо. З цією метою тарифи щорічно переглядаються.

 Мотивувати водоканали до проведення робіт з відновлення основних фондів для зменшення 
понаднормативних втрат і витрат води, а також цільового використання коштів у відповідності до 
затверджених НКРЕКП інвестиційних програм.

Слід відмітити, що НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності підприємств ВКГ, 
які розташовані в містах з сукупною чисельністю населення більше ніж 100 тисяч осіб та обсяги 
реалізації послуг з централізованого водопостачання яких становлять більше ніж 300 тис. м на рік, а з 
централізованого водовідведення більше ніж 200 тис. м на рік. За даними [17] сьогодні ліцензіатами 
НКРЕКП є 57 підприємств ВКГ.

Ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання таводовідведення 
підприємств ВКГ, що не підпадають під критерії регулювання НКРЕКП,здійснюють обласні та 
Київська міська державні адміністрації.
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До повноважень органів місцевої влади у процесі регулювання діяльності підприємств ВКГ 
відносяться: 

 затвердження норм водоспоживання та якості послуг з централізованого водопостачання і 
водовідведення, контроль за їхдотриманням; 

 забезпечення населення водою у необхідних обсягах таналежної якості; 
 погодження інвестиційних програм діяльності водоканалів; 
 визначення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води з 

подальшим їх погодженням НКРЕКП. 
На наш погляд, недоліком у державному регулюванні діяльностіпідприємств ВКГ у сфері 

централізованого водопостачання є те, що в Постанові НКРЕКП №302 від 10.03.2016 р. «Про 
затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» не 
розкритий механізм включення або вилучення з собівартості послуг водопостачання рентної плати за 
спеціальне використання водиза перевищення нормативного рівня індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води (ІТНВПВ), який затверджується НКРЕКП. 

Регулювання діяльності підприємств ВКГ у напрямку енергозбереження. Оскільки витрати на 
електроенергію є найбільш вагомою складовою витрат у собівартості послуг водопостачання і суттєво 
впливають на розмір тарифу, то великим резервом для покращання діяльності водопровідно-

каналізаційних підприємств є проведення ефективної енергозберігаючої політики, спрямованої на 
зменшення витрат енергоносіїв, зниження енергоємності продукції та послуг, як наслідок, зниження їх 
вартості. Тут зразком можуть служити КП „Черкасиводоканал”, КП „Дніпроводоканал” та КП „Івано-

Франківськводоекотехпром”, у яких питома вага плати за споживання електроенергії в собівартості 
послуг водопостачання у 2017 р. складала менше 20 % (див. табл. 9.5). Серед аналізованих підприємств 
це найкращі показники в галузі енергозбереження. 

Вище зазначалося, що зміна показників будь-якої із статей витрат собівартості послуг 
водопостачання приводить до зміни собівартості за лінійним законом (див. формулу 9.3), томузміна 
питомої ваги витрат на електроенергію з рівня m% до рівня m1% призведе до зміни собівартості послуг 

водопостачання С на величину C
100

mmС 1  .  

Проблема енергозбереження для водопровідно-каналізаційних підприємств має ще інший аспект. 
Оскільки вартість електроенергії входить в собівартість послуг водопостачання і повністю сплачується 
водоспоживачами, тому зменшення витрат електроенергії для водоканалів не є нагальним. Це означає, 
що діяльність водоканалів у сфері енергозбереження повинна знаходитися під постійним контролем 
місцевих органів влади. Такий контроль можна забезпечити завдяки економічній діагностиці 
водопровідно-каналізаційних підприємств. 

Згідно з економічною енциклопедією [19], економічна діагностика підприємства представляє 
собою аналіз і оцінку економічних показників роботи підприємства на підставі вивчення окремих 
результатів при відсутності повної інформації з метою вивчення резервів та з’ясування перспектив його 
розвитку й наслідків поточних управлінських рішень. 

В якості економічної діагностики водопровідно-каналізаційних підприємств пропонуємо 
оцінювати їх діяльність у сфері енергозбереження. Оцінку ефективності водоканалів щодо 
енергозбереження проведемо шляхом порівняння темпів зростання фактичних річних витрат на 
електроенергію з темпами росту її тарифу. 

Для прикладу візьмемо РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” і проаналізуємо результати його 
діяльності за 2015 – 2017 рр. унапрямку енергозбереження. З цією метою у табл. 9.7 розраховані 
середньорічні рівні тарифів на електроенергію, яку купувало підприємство. Щорічна динаміка змін цих 
величин впродовж 2015 – 2017 рр. оцінювалась за допомогою коефіцієнтів Е

1615К  , Е
1716К  , Е

1715К  . 

Порівняльний аналіз коефіцієнтів Е
j,iК  ( 16,15і  , 17,16j  ) табл. 9.7 з відповідними 

коефіцієнтами Е
j,i  табл. 9.5 за допомогою співвідношень E

j,iE

j,i

Е
j,i

K



 , дозволить дослідити діяльність 

РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” стосовно впровадження енергозберігаючих технологій 
(див. табл. 9.8). 
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Таблиця 9.7 

Тарифи на електроенергію в Україні за 2015 – 2017 рр. 

Місяць 
Тариф на електроенергію (без ПДВ) ІІ клас, коп. 

2015 2016 2017 

січень 132,11 158,94 202,9 

лютий 132,11 158,94 203,89 

березень 138,72 158,94 202,91 

квітень 140,11 158,94 194,38 

травень 138,5 168,48 196,138 

червень 143,05 168,48 203,033 

липень 150,2 182,25 201,408 

серпень 150,2 179,78 195,997 

вересень 150,2 179,78 198,791 

жовтень 152,08 196,99 197,766 

листопад 152,08 196,99 198,071 

грудень 152,08 196,99 201,268 

Середнє значення 144,29 175,46 199,71 

Коефіцієнти 
ЕК 1615  

ЕК 1716  
ЕК 1715  

1,22 1,14 1,38 

 

Таблиця 9.8 

Оцінка ефективності діяльності РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” у 2015 – 2017 рр. 
Роки 

 

Коефіцієнти 

15-16 16-17 15-17 

Е
j,i  

1,38 0,97 1,34 

Е
j,iК
 

1,22 1,14 1,38 

Е
j,i  

1,13 0,85 0,97 

 

Співвідношення 1E

j,i   означає, що темпи зростання фактичних річних витрат на 
електроенергію нижчі від темпів зростання її тарифів, тобто підприємство проводить заходи з економії 
використання електроенергії, а умова 1E

j,i   свідчить про те, що ці заходи є недостатніми, або взагалі 
не проводяться. 

З таблиці видно, що з 2017 р.на РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”почали впроваджувати певні 
заходи зі зменшення витрат електроенергії, оскільки 1Е

1716   і 1Е
1715  . Цю методику можна 

використовувати для оцінки діяльності будь-якого підприємства ВКГ в напрямку енергозбереження. 
Проведене дослідження показало, що сьогодні енергозбереження повинно займати одну з 

ключових позицій у розвитку та економіці комунального господарства країни. В умовах стрімкого 
зростання цін на енергоносії розробка й запровадження енергоощадних технологій повинні стати 
одним з пріоритетних напрямків роботи водопровідно-каналізаційних підприємств.  

Підвищення енергоефективності при заборі, виробництві та транспортуванні води вимагає 
чіткого визначення конкретних цілей та методів їх досягнення, які можуть стати основою програми 
енергозбереження. Практична реалізація такої програми сприятиме більш ефективній роботі 
водопровідно-каналізаційних підприємств, зниженню собівартості наданих послуг і знайде підтримку у 
водоспоживачів.  

Регулювання діяльності підприємств ВКГ у напрямкураціонального водокористування. 

Основною умовою діяльності водопровідно-каналізаційних підприємств є високі вимоги до якості води 
та надійності водозабезпечення. Однією з важливих характеристик ефективності використання води на 
житлово-комунальні потреби є питоме водоспоживання на одного мешканця. В Україні середня норма 
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Таблиця 9.7
Тарифи на електроенергію в Україні за    рр.

Місяць Тариф на електроенергію (без ПДВ) ІІ клас, коп.

січень
лютий

березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Середнє значення 

Коефіцієнти
ЕК 

ЕК 
ЕК 

Таблиця 9.8
Оцінка ефективності діяльності РОВКП ВКГ Рівнеоблводоканал” у    рр.

Роки 

Коефіцієнти
- - -

Е
ji

Е
jiК

Е
ji

Співвідношення E

ji  означає, що темпи зростання фактичних річних витрат на 
електроенергію нижчі від темпів зростання її тарифів, тобто підприємство проводить заходи з економії 
використання електроенергії, а умова E

ji  свідчить про те, що ці заходи є недостатніми, або взагалі 
не проводяться.

З таблиці видно, що з 2017 р.на РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал”почали впроваджувати певні 
заходи зі зменшення витрат електроенергії, оскільки Е  і Е  . Цю методику можна 
використовувати для оцінки діяльності будь-якого підприємства ВКГ в напрямку енергозбереження.

Проведене дослідження показало, що сьогодні енергозбереження повинно займати одну з 
ключових позицій у розвитку та економіці комунального господарства країни. В умовах стрімкого 
зростання цін на енергоносії розробка й запровадження енергоощадних технологій повинні стати 
одним з пріоритетних напрямків роботи водопровідно-каналізаційних підприємств. 

Підвищення енергоефективності при заборі, виробництві та транспортуванні води вимагає 
чіткого визначення конкретних цілей та методів їх досягнення, які можуть стати основою програми 
енергозбереження. Практична реалізація такої програми сприятиме більш ефективній роботі 
водопровідно-каналізаційних підприємств, зниженню собівартості наданих послуг і знайде підтримку у 
водоспоживачів. 

Регулювання діяльності підприємств ВКГ у напрямкураціонального водокористування
Основною умовою діяльності водопровідно-каналізаційних підприємств є високі вимоги до якості води 
та надійності водозабезпечення. Однією з важливих характеристик ефективності використання води на 
житлово-комунальні потреби є питоме водоспоживання на одного мешканця. В Україні середня норма 
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водоспоживання на одного міського жителя становить приблизно 300 літрів/добу. Найвищі показники 
водоспоживання характерні для промислово-розвинених і південних міст [18]. Питомі норми 
водоспоживання в Україні перевищують аналогічні показники розвинених країн, де норми 
водоспоживання на одного жителя складають 100 – 200 літрів/добу. 

Головною причиною високих показників питомого водоспоживання в Україні є втрати і витрати 
води, які в системах водопостачання сягають 30 – 40 %, а в деяких регіонах перевищують 50 % (див. 
табл. 9.1). Слід відмітити, що більшість втраченої води вже пройшла необхідну очистку і підготовлена 
до споживання.  

Втрати води є однією з основних причин складної економічної ситуації на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства. Це – прямі втрати товару, продаж якого приносить цим 
підприємствам гроші.Виділяють два види втрат: технологічні – це втрати води в процесі її добування, 
підготовки й транспортування до споживачів (втрати і технологічні витрати води); споживчі – це 
втрати реалізованої води, які визначаються як різниця між об’ємом фактичної реалізованої води 
споживачам та її раціональною розрахунковою потребою. 

Розглянемо більш детально проблему технологічних втрат води. В підрозділі 9.1 зазначалось, що 
індивідуальні технологічні нормативи використання питної води(ІТНВПВ) розробляються кожним 
підприємством ВКГ, затверджуються органами місцевого самоврядування на строк до 5 років, 
погоджуються НКРЕКП і входять в розмір тарифу за водопостачання. Це означає, що водоканали не 
можуть закладати в планову собівартість рентну плату за спеціальне використання води за 
перевищення нормативного рівня технологічних втрат. При цьому мають місце наступні 
співвідношення: 

 св0свсв Р)(РР   ,  св
0

0св Р)(Р
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%100
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де Рсв – рентна плата за спеціальне використання води, грн.;  
)(Р 0св   – рентна плата за спеціальне використання води, що входить в собівартість послуг 

водопостачання, грн.; 
∆Рсв– додатковарентна плата за перевищення нормативного рівня технологічних втрат води (рівень 

ІТНВПВ, що затверджений НКРЕКП), який не входить в собівартість послуг водопостачання, грн.; 
α0– нормативний відсоток технологічних втрат води, %;  
α – фактичні технологічні втрати води від обсягу піднятої води, %;  
С – собівартість 1 м3

 реалізованої води, грн./м3
;  

Vp– обсяг реалізації, м3
;  

свР  – питома вага величини ∆Рсвв собівартості С, %. 

Оскільки питома вага рентної плати за спеціальне використання води в собівартості послуг 
водопостачання складає 1 – 4% (див. табл. 9.3), то для водоканалів, технологічні втрати яких 
перевищують нормативний рівень α0, величина свР  буде незначною (менше 1%). 

В підрозділі 9.1 було встановлено, що основною причиною високих показників технологічних 
втрат води на водоканалах є витоки води через незадовільний технічний стан водопровідних мереж 
України. Більшість водопроводів перебуває в аварійному стані та потребує негайної заміни. Однак 
через брак коштів заходи з ремонту та заміни аварійних водопровідних мереж практично не 
проводяться. Ситуація з кожним роком погіршується і втрати води зростають.  

Незаперечним є факт, що для проведення ремонтних та відновлювальних робіт в системах 
водопостачання потрібні великі кошти (див. табл. 9.2), яких у водоканалів немає. Проте, якщо й надалі 
не зважати на цю ситуацію і залишити все як є, то через кілька років у деяких регіонах України втрати 
води в системах водопостачання  досягнуть критичного рівня. На сьогоднішній день практично всі 
водопровідно-каналізаційні підприємства потребують широкомасштабної реконструкції і модернізації 
існуючої матеріально-технічної бази. Саме тому до вирішення цієї проблеми потрібно поставитися з 
усією відповідальністю.  

Вирішення даної проблеми ми вбачаємо в реалізації наступних заходів: 
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1. З метою стимулювання раціонального використання водних ресурсів та зменшення втрат води 
на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства необхідно внести корективи до наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
№179 від 25.06.2014 р.[13] шляхом встановлення додаткової плати за перевищення нормативного рівня 
технологічних втрат води (рівня ІТНВПВ). Пропонуємо встановити розмір додаткової плати (штраф) за 
ставками рентної плати за спеціальне використання води в п’ятикратному розмірі. На наш погляд, 
запропонований варіант сплати штрафу за перевищення нормативного рівня технологічних втрат води 
буде спонукати водоканали до проведення оперативних заходів зі зменшення втрат водних ресурсів. 

2. Оскільки кошти, які надходять до Державного бюджету України від рентних платежів за 
спеціальне використання води, є незначними (1 – 4 % від собівартості послуг водопостачання) і не 
покривають витрат на здійснення заходів з раціонального використання, охорони та відтворення 
водних ресурсів, пропонуємо підвищити ставки рентної плати за спеціальне використання водиз 
поверхневих та підземних вод шляхом підвищення (або відміни) для підприємств житлово-

комунального господарства пільгового коефіцієнта υ=0,3. 

Можна розглядати також інші варіанти заходів, наприклад: в першому заході замість кратності 
штрафу к=5 вибирати кратність к=4 або к=3, або к=2; в другому заході замість відміни пільгового 
коефіцієнта υ=0,3 (що рівносильно наданню йому значення υ=1) вибирати значення υ=0,4 або υ=0,5, ..., 

або υ=0,9.     

Реалізація запропонованих заходів, на наш погляд, буде стимулювати водоканали до зменшення 
втрат води, а додаткові кошти, що надійдуть до Державного бюджету, можна спрямовувати на заміну 
аварійних та ветхих водопроводів. Крім того, зменшення втрат води автоматично призведе до 
зменшення обсягу водозабору, витрат електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, реагентів,рентних 
платежів за спеціальне використання води та за користування надрами. 

Перш ніж робити остаточні висновки відносно впровадження того чи іншого варіанту 
запропонованих заходів, проаналізуємо, як при реалізації заходів вплине на діяльність водоканалів 
зменшення втрат води. Вище було встановлено, що зменшення втрат і технологічних витрат води з 
рівня α до рівня α1призводить до зменшення собівартості С послуг водопостачання на величину ∆С, яка 
визначається формулою (9.16): 
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де нР  – частка рентної плати за користування надрами в собівартості 1 м3
 води; свР  – частка рентної 

плати за спеціальне використання води в собівартості 1 м3
 води; Е , М  – частки витрат на 

електроенергію та матеріали і реагенти. 

При виборі певного варіанту запропонованих заходів для обраного підприємства ВКГ 
(наприклад, к=2,υ=0,3) потрібно розрахувати за співвідношеннями (9.22), (9.23) приріст собівартості 
послуг водопостачання ∆С і величину штрафу )(Р 1ш  , які можна виразити формулами: 
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де  к – кратність штрафу;β – ставки рентної плати за спеціальне використання води. 
Позначимо через * – відсоток втрат і технологічних витрат води при реалізації певного варіанту 

заходів для обраного підприємства ВКГ, для якого виконується умова: 
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Рівність (9.25) дає можливість визначити рівень технологічних втрат * , при якому величина 
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1. З метою стимулювання раціонального використання водних ресурсів та зменшення втрат води 
на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства необхідно внести корективи до наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
№179 від 25.06.2014 р.[13] шляхом встановлення додаткової плати за перевищення нормативного рівня 
технологічних втрат води (рівня ІТНВПВ). Пропонуємо встановити розмір додаткової плати (штраф) за 
ставками рентної плати за спеціальне використання води в п’ятикратному розмірі. На наш погляд, 
запропонований варіант сплати штрафу за перевищення нормативного рівня технологічних втрат води 
буде спонукати водоканали до проведення оперативних заходів зі зменшення втрат водних ресурсів.

2. Оскільки кошти, які надходять до Державного бюджету України від рентних платежів за 
спеціальне використання води, є незначними (1 % від собівартості послуг водопостачання) і не 
покривають витрат на здійснення заходів з раціонального використання, охорони та відтворення 
водних ресурсів, пропонуємо підвищити ставки рентної плати за спеціальне використання водиз 
поверхневих та підземних вод шляхом підвищення (або відміни) для підприємств житлово-

комунального господарства пільгового коефіцієнта υ=
Можна розглядати також інші варіанти заходів, наприклад: в першому заході замість кратності 

штрафу к=5 вибирати кратність к=4 або к=3, або к=2; в другому заході замість відміни пільгового 
коефіцієнта υ=0,3 (що рівносильно наданню йому значення υ=1) вибирати значення υ=0,4 або υ=0,5
або υ=0,9

Реалізація запропонованих заходів, на наш погляд, буде стимулювати водоканали до зменшення 
втрат води, а додаткові кошти, що надійдуть до Державного бюджету, можна спрямовувати на заміну 
аварійних та ветхих водопроводів. Крім того, зменшення втрат води автоматично призведе до 
зменшення обсягу водозабору, витрат електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, реагентів,рентних 
платежів за спеціальне використання води та за користування надрами.

Перш ніж робити остаточні висновки відносно впровадження того чи іншого варіанту 
запропонованих заходів, проаналізуємо, як при реалізації заходів вплине на діяльність водоканалів 
зменшення втрат води. Вище було встановлено, що зменшення втрат і технологічних витрат води з 
рівня α до рівня α призводить до зменшення собівартості С послуг водопостачання на величину ∆С, яка 
визначається формулою (9.16):
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де нР частка рентної плати за користування надрами в собівартості 1 м води; свР частка рентної 
плати за спеціальне використання води в собівартості 1 м води; Е М частки витрат на 
електроенергію та матеріали і реагенти

При виборі певного варіанту запропонованих заходів для обраного підприємства ВКГ 
(наприклад, к=2 υ=0,3) потрібно розрахувати за співвідношеннями (9.22), (9.23) приріст собівартості 
послуг водопостачання ∆С і величину штрафу )(Рш  , які можна виразити формулами:
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де  к кратність штрафу;β ставки рентної плати за спеціальне використання води.
Позначимо через  відсоток втрат і технологічних витрат води при реалізації певного варіанту 

заходів для обраного підприємства ВКГ, для якого виконується умова:

)(С)(Рш   (9.25)

Рівність (9.25) дає можливість визначити рівень технологічних втрат  , при якому величина 

штрафу )(Рш  дорівнює прибутку )(С  , який отримає підприємство в результаті зменшення 
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втрат води з рівня α до рівня * , за умови встановлення для водоканалу тарифу на послуги 
водопостачання при рівнівтрат і технологічних витрат води α.  

Якщо *

0   , то прибуток, який отримає підприємство ВКГ в результаті реалізації певного 

варіанту заходів, буде перевищувати величину штрафу, якщо *

0   , то навпаки, прибуток буде 

менший за величину штрафу. Таким чином, за допомогою величини *  можна обґрунтовано обрати 
будь-який варіант реалізації запропонованих заходів для стимулювання раціонального 
водокористування.  

Подальше зменшення технологічних втрат води до рівня, нижчого * , призведе до накопичення 
на рахунках водоканалів додаткових коштів, які можна буде використати для розрахунків за отримані 
водоканалами кредити на реалізацію заходів зі зменшення втрат води. Якщо технологічні втрати води 
досягнуть нормативного рівня α0, то водопровідно-каналізаційні підприємства будуть платити ренту 
плату за спеціальне використання води тільки за α0% забраної води, який увійде в собівартість послуг 
водопостачання і буде оплачуватись водокористувачами.  

На наш погляд, підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства при реалізації заходів 
щодо зменшення втрат води повинні сприяти Кабінет міністрів України та Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вони можуть надати 
підтримку водоканалам шляхом виділення коштів з бюджету (наприклад, з коштів, які надійдуть в 
бюджет від сплати водоканалами штрафу за перевищення нормативного рівня втрат і технологічних 
витрат води) та надання пільгових кредитів. Зокрема, залежно від обраного варіанту запропонованих 
заходів, частину коштів можна взяти також за рахунок збільшення ставок рентної плати за спеціальне 
використання води, яке виникне в результаті збільшення(або відміни) для підприємств комунального 
господарства пільгового коефіцієнта 0,3. Саме в спільних діях водопровідно-каналізаційних 
підприємств, держави і водоспоживачів ми вбачаємо шляхи розв’язання проблеми втрат води в 
комунальному господарстві. 

Перевіримо економічну ефективність запропонованих заходів. З цією метою припустимо, що 
водоканали взяли необхідні кредити і планують впродовж одного року замінити частину зношених 
водопровідних мереж. Виникає запитання: яку частку цих кредитів можна компенсувати за рахунок 
впровадження запропонованих заходів?  

В табл. 9.2 наведена розрахункова вартість заміни 1 км ветхих та аварійних водопровідних мереж 
для базових підприємств ВКГ України (середньозважена вартість заміни 1 км становить 5,5 млн. грн.), 
тому в подальшому будемо орієнтуватися на ці дані. Крім цього припустимо, що часткова заміна 
зношених водопроводів призведе до зменшення технологічних втрат води з рівня α1 % до рівня α2 % 

(α2<α0), причому це зменшення впродовж року буде відбуватися рівномірно (втрати води зменшуються 
пропорційно довжині відновлених мереж).  

В процесі заміни ветхих мереж водопостачання слід очікувати: 
- зниження собівартості послуг водопостачання з рівня С(α1) до рівня С(α2) за рахунок зменшення 

технологічних втрат води; 
- накопичення коштів за рахунок підвищення ставок рентної плати за спеціальне використання 

води (підвищення (або відміна) пільгового коефіцієнта υ=0,3) та застосування штрафних санкцій за 
перевищення нормативного рівня технологічних втрат води. 

При розрахунку періоду окупності запропонованого проекту відновлення водопровідних мереж 
виникають певні труднощі, пов’язані з тим, що в процесі заміни мереж собівартість послуг 
водопостачання та величина накопичених коштів будуть постійно змінюватись. З огляду на ці 
обставини, умовно замінимо собівартість С(α) та величину штрафу Рш(α) середньорічними сталими 
величинами С(α*

)  і  Рш(α*
), які будемо визначати з умови рівності площ заштрихованих фігур з 

площами відповідних прямокутників з основою [α2, α1], показаних на рис. 9.5, 9.6. 
В результаті отримуємо рівності:  
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Враховуючи те, що )(С)(С)(С   1 , з (9.26) отримаємо 
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Рис. 9.5. Залежність собівартості послуг водопостачання від зменшення втрат води при реалізації 
проекту відновлення водопровідних мереж 

 

 

Рис. 9.6. Залежність величини штрафу від зменшення втрат води при реалізації проекту відновлення 
водопровідних мереж 
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де ΔС – приріст собівартості води при зменшенні технологічних втрат води з рівня α1 до рівня α2, який 
виражається формулами (9.22), (9.23) 
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Рис. 9.5. Залежність собівартості послуг водопостачання від зменшення втрат води при реалізації 
проекту відновлення водопровідних мереж

Рис. 9.6. Залежність величини штрафу від зменшення втрат води при реалізації проекту відновлення 
водопровідних мереж
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де ΔС приріст собівартості води при зменшенні технологічних втрат води з рівня α до рівня α , який 
виражається формулами (9.22), (9.23)
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то величина С(α*
) на підставі (9.27) з урахуванням (9.28) прийме вигляд: 
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Аналогічним чином знаходимо величину 
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де к – коефіцієнт кратності штрафу. 
Після реалізації проекту відновлення частини водопровідних мереж впродовж одного року (за 

умови, що α2< α0) штрафні санкції для водоканалів, які мали понаднормативні технологічні втрати 
води, будуть відмінені, оскільки планується, що після заміни ветхих водопроводів втрати води на всіх 
водоканалах знизяться до рівня α2 %, а собівартість послуг водопостачання зменшиться. Отже, за 
рахунок зниження собівартості послуг водопостачання при реалізації проекту можна компенсувати 
частину коштів, що будуть витрачені на заміну зношених водопровідних мереж. Надходження до 
Державного бюджету від рентної плати за спеціальне використання води, отримані за рахунок 
збільшення (або відміни) пільгового коефіцієнта до ставок рентної плати для комунальних 
підприємств, а також надходження від встановлених штрафних санкцій за перевищення нормативного 
рівня технологічних втрат води, направлені водоканалам для проведення реноваційних робіт, теж 
дозволять покрити певну частку витрачених коштів на реалізацію проекту відновлення мереж. 

Оскільки амортизація основних фондів є однією із статей собівартості послуг водопостачання і 
передбачає витрати на ремонт основних фондів, у тому числі і заміну зношених водопровідних мереж, 
водоканали можуть направляти амортизаційні відрахування на реалізацію проекту відновлення мереж і 
за рахунок цього покрити частину витрат. Слід зазначити, що за даними НКРЕКП [17] середньозважена 
частка амортизаційних відрахувань в собівартості послуг водопостачання для водоканалів-ліцензіатів 
НКРЕКП у 2017 р. складала 4,22%. 

Обстеження водопроводів спеціалістами фірми PADCO у 24 містах України із населенням 
50...300 тис. жителів показали, що водоводи і водопровідні мережі там прокладені, в основному, із 
чавунних (50 %) та сталевих (42 %) труб [20]. В зв’язку з цим  пропонуємо водоканалам (при 
проведенні заміни ветхих водопроводів новими) продавати старі труби в якості металобрухту, а 
отримані кошти від продажу зношених труб використовувати в якості додаткового джерела 
фінансування проекту.  

Сьогодні ціна чорного металобрухту (чавун, сталь) становить 7 – 8 грн./кг. Згідно з [20] 1 м 
водопровідної труби діаметром 300 мм із сталі має масу 54,9 кг, а із чавуну – 85,2 кг. В подальших 
розрахунках будемо виходити з припущення, що на аналізованих підприємствах зношені водопроводи 
складаються із 50 % сталевих і 50 % чавунних труб. Тоді середня маса 1 м водопровідної труби, що 
підлягає заміні, буде становити 70 кг, а її вартість як металобрухту складе близько 500грн. Так, для 
РОВКП ВКГ „Рівнеоблводоканал” довжина ветхих та аварійних водопровідних мереж становить 114 
км, а вартість їх заміни – майже 544 млн. грн. (див. табл. 9.2). Отже, за рахунок продажу старих 
трубопроводів в якості металобрухту, підприємство „Рівнеоблводоканал” зможе отримати 57 млн. грн., 
що становить 10,5% від вартості проекту відновлення зношених водопровідних мереж або 63% від 
повної собівартості послуг водопостачання у 2017 р. 

Як видно з табл. 9.2, вартість повної заміни зношених водопровідних мереж є дуже високою. 
Проте, за рахунок розроблених заходів (встановлення штрафу за перевищення допустимого рівня 
технологічних втрат води; підвищення (або відміна) пільгового коефіцієнта 0,3, який застосовується до 
ставок рентної плати за спеціальне використання води для підприємств житлово-комунального 
господарства; направлення амортизаційних відрахувань на реалізацію проекту відновлення мереж; 
продаж зношених трубопроводів в якості металобрухту)можна буде покрити частину кредитних 
коштів, взятих на реалізацію проекту відновлення ветхих та аварійних водопровідних мереж. Решту 
кредитних коштів можна покрити шляхом участі в довгострокових інвестиційних програмах, що 
затверджує НКРЕКП. 

Розроблені заходи зі стимулювання раціонального водокористування у сфері водопостачання та 
реалізація проекту заміни зношених водопровідних мереж сприятимуть виконанню основних положень 
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Державної програми раціонального використання й охорони водних ресурсів та забезпечать більш 
ефективне функціонування водопровідно-каналізаційних підприємств. 

Крім розглянутої вище проблеми технологічних втрат води, в комунальному господарстві існує 
також проблема споживчих втрат, яка полягає в марнотратному водокористуванні в побутових умовах. 
Спостереження показують, що нераціональне використання води визначається, головним чином, 
відношенням споживачів до води, а також технічними причинами. Прикладами марнотратного 
витрачання води в побуті можуть бути розповсюджені випадки її застосування для охолодження 
продуктів харчування, постійного протоку води через крани та змішувачі в періоди приготування їжі, 
миття посуду, прання білизни, купання та інших господарсько-побутових процедур. Все це свідчить 
про легковажне та безгосподарське відношення до води.  

Отже, проблему споживчих втрат води створюють не підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства, а водокористувачі, в основному, населення. Однією з причин 
нераціонального використання та втрат води в побутових умовах є також існуюча система розрахунків 
за воду, яка передбачає фіксовану норму її споживання на одного мешканця за добу. 

При сплаті рентних платежів за спеціальне використання води потрібно відрізняти платників 
рентної плати від водоспоживачів. Платниками ренти є підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства, які здійснюють забір води і передачу її споживачам. Споживачами води і носіями 
рентної плати є населення. Підприємства ВКГ виставляють населенню рахунки за воду, виходячи з 
фіксованої норми водоспоживання на одну людину. Така система розрахунків не стимулює до 
раціонального водокористування ні водоспоживачів, ні підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства. У населення відсутні стимули заощаджувати воду в побуті, оскільки це не впливає на 
суму оплачуваних послуг за водопостачання. В той же час, у підприємств ВКГ відсутні стимули 
знижувати втрати води, які виникають внаслідок незадовільного стану водогінних комунальних мереж, 
оскільки рентна плата за спеціальне використання води, яка сплачується за втрати води при 
транспортуванні та витрати на технологічні потреби водоканалів, перекладається на населення у 
вигляді підвищених норм водоспоживання.  

Таким чином, система розрахунків за воду, яка ґрунтується на фіксованій нормі її споживання 
однією людиною за добу, не стимулює раціональне водокористування, а навпаки, веде до 
неекономного та надмірного витрачання водних ресурсів, а рівень водоспоживання в розрахунку на 
одного жителя не може служити показником культурно-побутових умов життя населення. Це уявлення 
вже давно застаріло і має бути переглянуте. 

Сьогодні в Україні здійснюється перехід на розрахунки з населенням за фактичне споживання 
води згідно показників лічильника. Забезпечення достовірного обліку витрат питної води дає 
можливість [21]: 

 змінити психологію споживачів послуг водопостачання, підвищити культуру водокористування 
за рахунок стимулювання раціонального й економного відношення до води як до енергоносія; 

 більш точно та об’єктивно оцінювати витрати на основну діяльність підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства (забір, подачу, відведення та очищення вод) і обґрунтовано 
розраховувати необхідну величину відшкодування цих витрат; 

 скоротити витрати води, що зменшує навантаження на мережі і споруди систем водопостачання 
і водовідведення та втрати води при транспортуванні і виробництві; 

 впровадження ефективного управління цими системами, раціонального використання водних 
ресурсів. 

Впровадження системи оплати за реальне водоспоживання дозволить стимулювати раціональне 
водокористування. Як показує світова практика, у всіх містах, де впроваджувалася дана система, 
спостерігалося різке зниження споживання водних ресурсів населенням. Цей факт, в певній мірі, 
підтверджують дані НКРЕКП [17], які засвідчують щорічне зменшення обсягу реалізації води 
впродовж останніх років на водопровідно-каналізаційних підприємствах України. 

Більше половини населення країни вже встановили в своїх квартирах та будинках прилади обліку 
води. Так, наприклад, в м. Рівному станом на 2017 р.зареєстровано більше 80% абонентів, які 
встановили лічильники води, від загальної кількості абонентів, яких обслуговує РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал”. 

Абоненти, які встановили прилади обліку споживання води, це – власники квартир та будинків, 
які бажають платити за фактичне водоспоживання та раціонально використовують воду. Жителі, які не 
економлять воду та використовують її понад норму, не хочуть встановлювати лічильники. Внаслідок 
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встановили лічильники води, від загальної кількості абонентів, яких обслуговує РОВКП ВКГ 
„Рівнеоблводоканал”.

Абоненти, які встановили прилади обліку споживання води, це власники квартир та будинків, 
які бажають платити за фактичне водоспоживання та раціонально використовують воду. Жителі, які не 
економлять воду та використовують її понад норму, не хочуть встановлювати лічильники. Внаслідок 
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цього, процес встановлення приладів обліку використання води населенням в Україні сьогодні дещо 
призупинився.  

Враховуючи вищесказане та обмеженість водних ресурсів України, необхідно, на наш погляд, на 
законодавчому рівні терміново вирішувати питання щодо обов’язкового встановлення в абонентів 
приладів обліку в системах холодного та гарячого водопостачання, оскільки економічне регулювання 
раціонального використання та споживання води діє лише в тих випадках, коли оплата за послуги 
водопостачання і водовідведення фактично проводиться за рахунок споживачів, в інших випадках 
зацікавленості в економії води не спостерігається. 

На нашу думку, для ефективного розвитку підприємств ВКГ, спрямованого на раціональне 
водокористування, потрібно об’єднати зусилля трьох сторін: водоканалів, держави та водоспоживачів. 
Саме в спільних діях цих сторін у реалізації запропонованих нами заходів щодо зменшення втрат і 
технологічних витрат води, втрат води в побуті, зменшення витрат електроенергії та матеріалів, 
підвищення рентної плати за спеціальне використання води ми вбачаємо вирішення проблеми 
забезпечення раціонального використання водних ресурсів (рис. 9.7). 

 

 
 

Рис. 9.7. Схема підвищення ефективності діяльності підприємств ВКГ 
 

Успішність реалізації запропонованих автором заходів для забезпечення раціонального 
використання водних ресурсів залежить від діяльності всіх суб’єктів у цій сфері, від фахового рівня 
кадрів, від розуміння керівництвом місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування завдань щодо підвищення ефективності роботи водопровідно-каналізаційного 
господарства. 

Таким чином, для нормального функціонування та розвитку підприємств ВКГ необхідно: 
1. Проводити на підприємствах ефективну енергозберігаючу політику, спрямовану на зменшення 

витрат енергоносіїв, зниження енергоємності продукції та послуг. 
2. Забезпечувати споживачів питною водою належного рівня та якості. 
3. Вирішити на законодавчому рівні питання про обов’язкове встановлення населенням приладів 

обліку води в системах холодного та гарячого водопостачання, що сприятиме раціональному 
використанню та збереженню водних ресурсів. 

4. Здійснювати заміну ветхих та аварійних водопровідних мереж, оскільки через значну 
зношеність трубопроводів відбуваються перерви в наданні послуг споживачам, порушується режим 
безперебійного водопостачання. Ці заходи сприятимуть зменшенню втрат води при транспортуванні та 
вартості наданих послуг. 

5. НКРЕКП встановити штрафні санкції для підприємств ВКГ за перевищення рівня ІТНВПВ. 
6. Створювати сприятливі умови для залучення інвестицій у розвиток, реконструкцію і технічне 

переоснащення систем водопостачання. 
7. Вжити заходи щодо забезпечення 100%-го рівня оплати за послуги водопостачання та 

погашення існуючої заборгованості. 
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9.3. Дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства України 

Однією з найбільш вагомих елементів соціально-економічної системи країни в цілому, її регіонів 
та територіальних одиниць є сфера водопровідно-каналізаційного господарства (надалі – ВКГ). 
Діяльність підприємств ВКГ є соціальною та екологічною відповідальністю за надання якісних послуг 
із водопостачання і водовідведення та збереження якості водних ресурсів. Нинішній стан підприємств 
ВКГ характеризується низкою проблем, що полягають у незадовільному фінансовому становищі 
підприємств, недосконалій тарифній політиці, високій зношеності основних засобів, підвищенні рівня 
аварійності в мережах водопровдно-каналізаційної інфраструктури, погіршенні якості надання 
комунальних послуг, посиленні негативного впливу на навколишнє природне середовище, відсутності 
належного інституційного забезпечення, нерозвиненості і недієвості механізмів підтримки інноваційно-

інвестиційної діяльності, відсутності раціональної фінансово-кредитної, податкової й амортизаційної 
політики, відсутності передумов, які б сприяли широкому залученню позабюджетних інвестицій, а також 
недостатній розвиток інноваційно-інвестиційної інфраструктури при досить значній кількості 
зареєстрованих суб’єктів такої інфраструктури та інші. Вирішення зазначеної низки проблем у значній 
мірі знаходиться в сфері інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ, що реалізується через 
удосконалення його інституційного забезпечення.  

Теоретичним та практичним питанням активізації інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств присвячено роботи відомих зарубіжних вчених: Друкера П., Кейнса Дж., Никсона Ф., 
Санто Б., Твисса Б., Фатхутдинова Р., Шарпа У., Шумпетера Й., а також вітчизняних науковців: 
Антонюк Л., Бажала Ю., Гейця В., Гринько Т., Ілляшенка С., Краснокутської Н., Крупки М., Кужди Т., 
Малюти Л., Пересади А., Сазонця І., Соловйова В., Федулової Л., Черваньова Д. та ін. Вагомий внесок 
у розв’язання проблем розвитку та реформування ВКГ на інноваційно-інвестиційних засадах 
становлять теоретичні та практичні дослідження Агаджанова Г., Антонової С., Бабак А, Градобоєвої Є., 
Гури Н., Качали Т., Кожушка Л., Леонова Я., Ліжанської Н., Мальчик М., Рибачука В., Смереки С., 
Тітяєва В., Федірка М. та ін. 

Внаслідок проведення систематизації теоретико-методичних основ інноваційно-інвестиційного 
розвитку запропоновано розглядати поняття “інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств ВКГ” 
як процес кількісних і якісних змін продуктивних сил та економічних відносин у результаті діяльності 
підприємств ВКГ за рахунок впровадження й використання інноваційних технологій, реалізації 
інноваційно-інвестиційних проектів, завдяки яким зростає економічний ефект, поліпшується 
екологічна ситуація, а також покращуються соціальні показники розвитку суспільства.  

Світовий досвід закумулював значну кількість методів та інструментів інноваційно-

інвестиційного аналізу розвитку суб’єктів господарювання, але їх застосування у вітчизняних умовах є 
проблемним, бо самі вони потребують подальшого вдосконалення та практичного розвитку. Українські 
дослідники справедливо вважають, що стан інноваційно-інвестиційного розвитку визначається 
багатьма чинниками, але відсутній єдиний, уніфікований підхід до оцінювання ефективності такого 
виду розвитоку.  

У 2000-2002 роках в Україні спостерігалось певне пожвавлення у сфері інноваційної діяльності, 
але з 2003 року частка підприємств, які займалися інноваціями, невпинно скорочується. Такий спад 
свідчить про те, що в країні так і не були відновлені дієві прийоми та способи, які б забезпечили 
зв’язок науки, технологій, споживача та виробництва, підживлюючи тим самим впровадження 
інноваційних проектів. Спостерігається продовження подальшого технологічного відставання України 
від розвинутих країн світу, що підтверджується рейтингом Всесвітнього економічного форуму. За 
даними Держкомстату України у 2013 році частка інноваційно активних підприємств у загальній 
кількості в цілому по економіці країни склала 16,8%, а доля інноваційно активних підприємств сфери 
ВКГ лише – 7,9% [22]. На рис. 9.8 представлені дані щодо інноваційно активних підприємств ВКГ та 
промислових підприємств України протягом 2003 – 2013 років. 

Перехід підприємств ВКГ до інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку залежить 
не тільки від суб’єктів господарювання, а й у великій мірі – від створення певних інституційних 
передумов для такого переходу. Все це вимагає запровадження комплексу заходів, узгоджених між 
різними інститутами, до компетенції яких належить інституційне забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств. 
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Дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства України

Однією з найбільш вагомих елементів соціально-економічної системи країни в цілому, її регіонів 
та територіальних одиниць є сфера водопровідно-каналізаційного господарства (надалі ВКГ). 
Діяльність підприємств ВКГ є соціальною та екологічною відповідальністю за надання якісних послуг 
із водопостачання і водовідведення та збереження якості водних ресурсів. Нинішній стан підприємств 
ВКГ характеризується низкою проблем, що полягають у незадовільному фінансовому становищі 
підприємств, недосконалій тарифній політиці, високій зношеності основних засобів, підвищенні рівня 
аварійності в мережах водопровдно-каналізаційної інфраструктури, погіршенні якості надання 
комунальних послуг, посиленні негативного впливу на навколишнє природне середовище, відсутності 
належного інституційного забезпечення, нерозвиненості і недієвості механізмів підтримки інноваційно-

інвестиційної діяльності, відсутності раціональної фінансово-кредитної, податкової й амортизаційної 
політики, відсутності передумов, які б сприяли широкому залученню позабюджетних інвестицій, а також 
недостатній розвиток інноваційно-інвестиційної інфраструктури при досить значній кількості 
зареєстрованих суб’єктів такої інфраструктури та інші Вирішення зазначеної низки проблем у значній 
мірі знаходиться в сфері інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ, що реалізується через 
удосконалення його інституційного забезпечення. 

Теоретичним та практичним питанням активізації інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємств присвячено роботи відомих зарубіжних вчених: Друкера П. Кейнса Дж. Никсона Ф.
Санто Б. Твисса Б., Фатхутдинова Р., Шарпа У. Шумпетера Й. а також вітчизняних науковців: 
Антонюк Л., Бажала Ю., Гейця В., Гринько Т., Ілляшенка С., Краснокутської Н., Крупки М., Кужди Т., 
Малюти Л., Пересади А., Сазонця І., Соловйова В., Федулової Л., Черваньова Д. та ін. Вагомий внесок 
у розв’язання проблем розвитку та реформування ВКГ на інноваційно-інвестиційних засадах 
становлять теоретичні та практичні дослідження Агаджанова Г., Антонової С., Бабак А, Градобоєвої Є., 
Гури Н., Качали Т., Кожушка Л., Леонова Я., Ліжанської Н., Мальчик М., Рибачука В., Смереки С.,
Тітяєва В., Федірка М. та ін.

Внаслідок проведення систематизації теоретико-методичних основ інноваційно-інвестиційного 
розвитку запропоновано розглядати поняття “інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств ВКГ” 
як процес кількісних і якісних змін продуктивних сил та економічних відносин у результаті діяльності 
підприємств ВКГ за рахунок впровадження й використання інноваційних технологій, реалізації 
інноваційно-інвестиційних проектів, завдяки яким зростає економічний ефект, поліпшується 
екологічна ситуація, а також покращуються соціальні показники розвитку суспільства. 

Світовий досвід закумулював значну кількість методів та інструментів інноваційно-

інвестиційного аналізу розвитку суб’єктів господарювання, але їх застосування у вітчизняних умовах є 
проблемним, бо самі вони потребують подальшого вдосконалення та практичного розвитку. Українські 
дослідники справедливо вважають, що стан інноваційно-інвестиційного розвитку визначається 
багатьма чинниками, але відсутній єдиний, уніфікований підхід до оцінювання ефективності такого 
виду розвитоку. 

У 2000-2002 роках в Україні спостерігалось певне пожвавлення у сфері інноваційної діяльності, 
але з 2003 року частка підприємств, які займалися інноваціями, невпинно скорочується. Такий спад 
свідчить про те, що в країні так і не були відновлені дієві прийоми та способи, які б забезпечили 
зв’язок науки, технологій, споживача та виробництва, підживлюючи тим самим впровадження 
інноваційних проектів. Спостерігається продовження подальшого технологічного відставання України 
від розвинутих країн світу, що підтверджується рейтингом Всесвітнього економічного форуму. За 
даними Держкомстату України у 2013 році частка інноваційно активних підприємств у загальній 
кількості в цілому по економіці країни склала 16,8%, а доля інноваційно активних підприємств сфери 
ВКГ лише % [ ] На рис. 9.8 представлені дані щодо інноваційно активних підприємств ВКГ та 
промислових підприємств України протягом 2003 2013 років.

Перехід підприємств ВКГ до інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку залежить 
не тільки від суб’єктів господарювання, а й у великій мірі від створення певних інституційних 
передумов для такого переходу. Все це вимагає запровадження комплексу заходів, узгоджених між 
різними інститутами, до компетенції яких належить інституційне забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств.
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Рис. 9.8. Частка інноваційно активних підприємств складено автором за [22]) 
 

Функціонування та подальший розвиток підприємств ВКГ на засадах інноваційно-інвестиційного 
розвитку у рамках концепції сталого розвитку потребує негайних кардинальних змін, направлених на 
технічне переоснащення та модернізацію застарілих та значно зношених основних засобів. Масштабна 
модернізація мереж систем водопостачання та водовідведення не може бути проведена без визначення 
необхідних джерел фінансування в довгостроковій перспективі, враховуючи довготерміновість 
проведення таких робіт. Використання дієвого механізму фінансового забезпечення та його 
оптимізація покликані покращити кінцевий фінансовий результат господарської діяльності 
підприємств – забезпечити прибутковість, поліпшити соціальні та екологічні аспекти їх діяльності. Не 
менш важливим аспектом фінансового забезпечення є встановлення оптимального співвідношення 
джерел фінансування з урахуванням галузевих особливостей проблем кожного підприємства. Виходячи 
з особливостей функціонування комунальних підприємств, що надають послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, надзвичайно актуальним є аналіз фактичних та виявлення 
найбільш ймовірних джерел та інструментів фінансового забезпечення їх інвестиційної та 
інноваційної діяльності. 

Враховуючи специфіку діяльності підприємств ВКГ, для яких проблеми надання якісних послуг 
із централізованого водопостачання та водовідведення щодня протягом семи днів на тиждень є 
загальними в межах всієї країни й тому логічно, що для усунення таких проблем потрібні заходи 
загальнодержавного масштабу, кошти на які повинні передбачатись у державному бюджеті. Про 
недостатнє державне фінансування галузі ВКГ свідчать наступні факти. За офіційними даними у кінці 
2012 року було визначено, що на термінові потреби сектору водопостачання та водовідведення 
необхідні інвестиції в сумі 7 млрд дол. США [23].  

Разом з тим, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого 
водопостачання та водовідведення у 2013 році було виділено субвенцію із загального фонду 
Державного бюджету місцевим бюджетам в сумі лише 440 млн грн [24]. А законом України “Про 
Державний бюджет України на 2014 рік” надання таких коштів для підприємств ВКГ не передбачено 
взагалі [25]. 

Крім того, Законом України “Про Державний бюджет України на  
2013 рік” було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 
що надавалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування [25]. Загальна сума субвенції, 
передбачена суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ЖКГ України 
(підприємствам водопостачання, водовідведення та теплопостачальним підприємствам), складає 5138,5 
млн грн. На 2014 рік у державному бюджеті України така субвенція передбачена у суттєво меншому 
розмірі – 2900,0 млн грн [25]. 
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Водночас значна кількість підприємств не можуть отримати кошти, передбачені у державному 
бюджеті України на погашення різниці в тарифах через їх дефіцит та недоліки затвердженого Урядом 
“Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та (або) погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування”. 

Особлива роль належить державному бюджету під час відшкодування витрат підприємств під час 
надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг централізованого водопостачання і 
водовідведення. Отже, враховуючи нестабільність економічної ситуації в країні державна підтримка 
галузі ВКГ не є сьогодні ефективним джерелом фінансування інвестиційних потреб через суттєву 
недостатність коштів, що виділяються з Державного бюджету. Але участь держави може носити 
позитивний рушійний характер у випадку кардинальної зміни механізму розподілу бюджетних коштів. 
Очевидним є той факт, що задовольнити всі вимоги сотень водогосподарських проектів, які сьогодні 
потребують фінансового забезпечення, держава не може. Тому чітке виокремлення пріоритетних 
проектів, розробка та впровадження яких знайде в подальшому загальнонаціональне застосування, а 
також виконання робіт, які убезпечать населення від можливих аварій та катастроф, держава має 
підтримати та профінансувати в першу чергу. 

Без сумніву, на сьогодні в Україні діюча система фінансового забезпечення інноваційної та 
інвестиційної діяльності є недосконалою. Як наслідок, має місце зниження за останні п'ятнадцять років 
показника інноваційної активності вітчизняних підприємств вдвічі, що коливається в межах від 11,2% 
до 16,8% при його середньому значенні в країнах ЄС близько 60% [26]. 

Динаміка окремих показників, характеризуючих інноваційну діяльність підприємств ВКГ протягом 
2002-2013 років наведена у таблицях 9.9 та 9.10. Отже, підсумки інноваційної діяльності українських 
підприємств за 2002-2013 роки дають підстави зробити висновок про подальше поглиблення стагнації в 
інноваційній сфері, нехтування потребами формування технологічних основ економіки, заснованої на 
знаннях, закріплення технологічного відставання України від розвинених держав світу.  

Таблиця 9.9 

Кількість підприємств ВКГ, що займались інноваційною діяльністю у 2002–2006 роках,  
за напрямами витрат (складено за даними Державної служби статистики) 
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2002 267 9 3,4 3 33,3 - - - - 1 11,1 6 66,7 - - - - - - - - 

2003 290 13 4,5 - - 2 15,4 - - 2 15,4 10 76,9 1 7,7 1 7,7 1 7,7 12 92,3 

2004 308 11 3,6 1 9,1 2 18,2 1 9,1 4 36,4 4 36,4 - - 2 18,2 1 9,1 10 90,9 

2005 320 11 3,4 1 9,1 1 9,1 - - 3 27,3 8 72,7 - - 2 18,2 - - 11 100 

2006 323 15 4,6 2 13,3 3 20 - - 3 20 11 73,3 - - 1 6,7 - - 14 93,3 
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Водночас значна кількість підприємств не можуть отримати кошти, передбачені у державному 
бюджеті України на погашення різниці в тарифах через їх дефіцит та недоліки затвердженого Урядом 
“Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та (або) погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування”.

Особлива роль належить державному бюджету під час відшкодування витрат підприємств під час 
надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг централізованого водопостачання і 
водовідведення. Отже, враховуючи нестабільність економічної ситуації в країні державна підтримка 
галузі ВКГ не є сьогодні ефективним джерелом фінансування інвестиційних потреб через суттєву 
недостатність коштів, що виділяються з Державного бюджету. Але участь держави може носити 
позитивний рушійний характер у випадку кардинальної зміни механізму розподілу бюджетних коштів. 
Очевидним є той факт, що задовольнити всі вимоги сотень водогосподарських проектів, які сьогодні 
потребують фінансового забезпечення, держава не може. Тому чітке виокремлення пріоритетних 
проектів, розробка та впровадження яких знайде в подальшому загальнонаціональне застосування, а 
також виконання робіт, які убезпечать населення від можливих аварій та катастроф, держава має 
підтримати та профінансувати в першу чергу.

Без сумніву, на сьогодні в Україні діюча система фінансового забезпечення інноваційної та 
інвестиційної діяльності є недосконалою. Як наслідок, має місце зниження за останні п'ятнадцять років 
показника інноваційної активності вітчизняних підприємств вдвічі, що коливається в межах від 11,2% 
до 16,8% при його середньому значенні в країнах ЄС близько 60% [26].

Динаміка окремих показників, характеризуючих інноваційну діяльність підприємств ВКГ протягом 
2002-2013 років наведена у таблицях 9.9 та 9.10. Отже, підсумки інноваційної діяльності українських 
підприємств за 2002-2013 роки дають підстави зробити висновок про подальше поглиблення стагнації в 
інноваційній сфері, нехтування потребами формування технологічних основ економіки, заснованої на 
знаннях, закріплення технологічного відставання України від розвинених держав світу. 

Таблиця 9.9
Кількість підприємств ВКГ, що займались інноваційною діяльністю у  роках, 

за напрямами витрат (складено за даними Державної служби статистики)
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2002 267 9 ,4 3 33,3 - - - - 1 11,1 6 66,7 - - - - - - - - 

2003 290 13 ,5 - - 2 15,4 - - 2 15,4 10 76,9 1 ,7 1 ,7 1 7,7 12 92,3 

2004 308 11 ,6 1 ,1 2 18,2 1 ,1 4 36,4 4 36,4 - - 2 18,2 1 9,1 10 90,9 

2005 320 11 ,4 1 ,1 1 ,1 - - 3 27,3 8 72,7 - - 2 18,2 - - 11 100 

2006 323 15 ,6 2 13,3 3 20 - - 3 20 11 73,3 - - 1 ,7 - - 14 93,3 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  435 

 

Таблиця 9.10 
Кількість підприємств ВКГ за напрямами інноваційної діяльності у 2007–2013 роках  

(складено за даними Державної служби статистики) 
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2007 337 23 6,8 1 4,3 5 21,7 21 91,3 - - - - - - 8 34,8 

2008 337 18 5,3 1 0,3 - - 15 4,5 2 0,6 2 0,6 - - 5 1,5 

2009 337 21 6,2 - - 2 0,6 18 5,3 - - 5 1,5 - - 2 0,6 

2010 334 25 7,5 1 0,3 1 0,3 21 6,3 2 0,6 5 1,5 - - 5 1,5 

2011 330 43 13 2 0,6 - - 38 11,5 3 0,9 3 0,9 - - 3 0,9 

2012 328 34 10,4 2 0,6 2 0,6 27 8,2 1 0,3 7 2,1 - - 5 1,5 

2013 378 30 13,6 1 0,3 2 0,5 23 6,1 1 0,3 5 1,3 - - 2 0,5 

 

Дані щодо фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ України за джерелами 
впродовж 2002-2013 років наведені у таблці 9.11. Динаміка коштів, що спрямовувались на інноваційну 
діяльність підприємств ВКГ, представлена графічно на рис. 9.9. 

Таблиця 9.11 
Фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ України протягом 2002-2013 років  

за джерелами, тис. грн (складено за даними Державної служби статистики) 

Рік 

у тому числі за рахунок коштів 

Всього власних 
державного 

бюджету 

місцевих 
бюджетів 

позабюджетних 
фондів 

вітчизняних 
інвесторів 

зарубіжних 
інвесторів 

кредитів інших 

2002 2244,3 494,4 843,3 826,6 - - 80,0 - - 

2003 3339,8 136,3 730,0 2473,5 - - - - - 

2004 5255,1 1791,1 2302,9 1161,1 - - - - - 

2005 17198,1 2322,7 3604,8 11244,0 - - - - - 

2006 17529,1 6156,5 3982,9 6864,4 - - - - - 

2007 52318,6 10844,5 30733,8 1968,3 - - - 8292,0 480,0 

2008 18105,6 6928,7 2406,2 2363,7 - - - - 6407,0 

2009 11154,0 5778,0 104,7 448,8 - - - 2581,5 2241,0 

2010 16600,7 15627,1 - 808,6 - - - - 165,0 

2011 25572,0 6882,7 2470,9 5270,2 - - - 10948,2 - 

2012 62797,0 18876,3 15872,7 7625,1 - - - 18433,7 1989,2 

2013 35280,2 19677,7 - 6666,4 - - - 8936,1 - 

 

Сума коштів підприємств, які були направлені на інноваційну діяльність, починаючи із 2002 року 
зростала (в тому числі і за рахунок інфляційних процесів), і у 2012 році досягла свого максимуму – 
62797,0 тис. грн. Проте у 2013 році на інновації витрачено  35280,2 тис. грн, що складає 56,2% від рівня 
2012 року. Загалом динаміка фінансування інноваційної діяльності за останні п’ять років 
характеризується стрибкоподібною тенденцією. 

Проаналізувавши стан фінансування інноваційної діяльності підприємств сфери ВКГ, слід 
зазначити, що протягом 2002 – 2006 років кошти на інновації виділялись із невеликим кроком 
зростання; у 2007 році відбулось надзвичайно стрімке зростання: сума профінансованих коштів на 
інновації склала 52318,6 тис. грн, що втричі більше, ніж у попередньому році. 
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Рис. 9.9. Фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ України протягом 2002-2013 років 
(складено автором за даними Державної служби статистики України)  

 

Провівши структурно-динамічний аналіз обсягів фінансування інновацій за 2007-2012 роки 
(рис. 9.10), встановлено, що стрімке зростання сум фінансування інновацій протягом 2007 року 
відбулось в основному за рахунок коштів державного бюджету – 30733,8 тис. грн (58,7% в загальному 
обсязі фінансування). Збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності у  2012 році зумовлене 
значними коштами, що були виділені підприємствам державним та місцевими бюджетами (37,4% в 
загальному обсязі фінансування) та збільшенням кредитних коштів (29,4% в загальному обсязі 
фінансування). Необхідно відмітити, що у 2012 році сума кредитних коштів у розмірі 18433,7 тис. грн, 
спрямованих підприємствами водогосподарсько-каналізаційного профілю на інновації, є 
максимальною за період з 2002 року по 2013 рік. Взагалі за період, що підлягав аналізу, фінансування 
інноваційної діяльності характеризується нестабільною тенденцією із зростаннями та спадами. 
Протягом 2013 року з державного бюджету на інновації кошти не виділялись, а сума фінансування за 
рахунок місцевих бюджетів та кредитів значно зменшилась і становила 6666,4 тис. грн (менше проти 
рівня 2012 року на 12,6%) та 8936,1 тис. грн (менше ніж у 2012 році на 51,5%) відповідно. 

 

 
 

Рис. 9.10. Структурно-динамічний аналіз обсягів фінансування інновацій  
на підприємствах ВКГ в Україні за 2002-2013 роки  

(складено автором за даними Державної служби статистики України) 
 

Порівняльний аналіз структури джерел фінансування інноваційної діяльності підпиємств ВКГ у 
2002 та 2013 роках показав, що що за вказаний період дещо змінилось у тенденціях фінансування 
(рис. 9.11). Якщо у 2002 році найбільшу питому вагу у структурі джерел фінансування інновацій 
займали кошти державного та місцевого бюджетів – 38,0% та 37,0% відповідно, то у 2013 році – 
найбільша частка фінансування припала на власні кошти – 55,8%. У 2002 році одним із джерел 
інноваційної діяльності були кошти зарубіжних інвесторів, на їх долю припадало 3% обсягу 
фінансування. У період з 2003 року по 2013 рік ні іноземні інвестори, ні вітчизняні інвестори не 
приймали участі у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств ВКГ. Проведений порівняльний 
аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ у 2002 та 2013 роках показав, 
яким чином змінилась їх структура. 
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Рис. 9.9. Фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ України протягом -  років 
(складено автором за даними Державної служби статистики України) 

Провівши структурно-динамічний аналіз обсягів фінансування інновацій за 2007-2012 роки 
(рис. 9.10), встановлено, що стрімке зростання сум фінансування інновацій протягом 2007 року 
відбулось в основному за рахунок коштів державного бюджету 30733,8 тис. грн (58,7% в загальному 
обсязі фінансування). Збільшення обсягів фінансування інноваційної діяльності у 2012 році зумовлене 
значними коштами, що були виділені підприємствам державним та місцевими бюджетами (37,4% в 
загальному обсязі фінансування) та збільшенням кредитних коштів ( 9,4% в загальному обсязі 
фінансування). Необхідно відмітити, що у 2012 році сума кредитних коштів у розмірі 18433,7 тис. грн, 
спрямованих підприємствами водогосподарсько-каналізаційного профілю на інновації, є 
максимальною за період з 2002 року по 2013 рік. Взагалі за період, що підлягав аналізу, фінансування 
інноваційної діяльності характеризується нестабільною тенденцією із зростаннями та спадами. 
Протягом 2013 року з державного бюджету на інновації кошти не виділялись, а сума фінансування за 
рахунок місцевих бюджетів та кредитів значно зменшилась і становила 6666,4 тис. грн (менше проти 
рівня 2012 року на 12,6%) та 8936,1 тис. грн (менше ніж у 2012 році на 51,5%) відповідно.

Рис. 9.10. Структурно-динамічний аналіз обсягів фінансування інновацій 
на підприємствах ВКГ в Україні за -  роки 

(складено автором за даними Державної служби статистики України)

Порівняльний аналіз структури джерел фінансування інноваційної діяльності підпиємств ВКГ у 
2002 та 2013 роках показав, що що за вказаний період дещо змінилось у тенденціях фінансування 
(рис. 1) Якщо у 2002 році найбільшу питому вагу у структурі джерел фінансування інновацій 
займали кошти державного та місцевого бюджетів 38,0% та 37,0% відповідно, то у 2013 році 
найбільша частка фінансування припала на власні кошти 55,8%. У 2002 році одним із джерел 
інноваційної діяльності були кошти зарубіжних інвесторів, на їх долю припадало 3% обсягу 
фінансування. У період з 2003 року по 2013 рік ні іноземні інвестори, ні вітчизняні інвестори не 
приймали участі у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств ВКГ. Проведений порівняльний 
аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ у 2002 та 2013 роках показав, 
яким чином змінилась їх структура.
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Рис. 9.11. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств ВКГ  
у 2002 та 2013 роках (складено автором за даними Державної служби статистики України) 
 

Слід зазначити, що не зважаючи на велику соціальну спрямованість та екологічну 
відповідальність діяльності підприємств ВКГ та наявність нагальних потреб соціального і екологічного 
значення, кошти на інноваційну діяльність із позабюджетних фондів охорони навколишнього 
природного середовища протягом аналізованого періоду не надходили. 

Однією із причин сповільненого інноваційно-інвестиційного розвитку держави вцілому, та 
суб’єктів господарювання сфери ВКГ зокрема, є низький рівень обсягів залучених фінансових ресурсів, 
які спрямовуються в інноваційну сферу.  

Недостатній обсяг власних фінансових ресурсів, який характерний для більшості досліджуваних 
підприємств, потребує подальшого розвитку інноваційно-інвестиційної інфраструктури – фінансових 
структур та вдосконалення фінансово-кредитної політики держави. Позитивні зміни в економіці країни 
практично не торкнулися питання розвитку інституційних інвесторів – фінансових структур, які могли 
б здійснювати інноваційне інвестування. 

Ряд дослідників зазначають, що Україна має перейти на європейські стандарти наукоємності 
ВВП, питомих обсягів фінансування науково-дослідних робіт в розрахунку на одного дослідника, 
співвідношення обсягів фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, в тому числі на 
оновлення матеріально-технічної бази та інформаційне забезпечення науки, співвідношення обсягів 
фінансування науки і освіти тощо. Для розбудови інтелектуально-орієнтованої економіки України 
необхідно вийти на рівень наукоємності ВВП, який не менший 3,5% [26].  

Проведений аналіз статистичних даних показує, що за останнє десятиліття питома вага 
державних видатків на фінансування інноваційного розвитку у структурі ВВП України 
характеризувалась тенденцією до зниження і у 2013 році становила 0,002%, що в тисячу разів менше, 
ніж у розвинених країнах. 

Вирішення стратегічних завдань оптимального фінансового забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку потребує не тільки раціонального використання наявних фінансових ресурсів 
на рівні як окремого підприємства, так і держави в цілому, а й пошуку нових джерел фінансування, 
залучення інвестицій. Тому фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств 
в Україні, особливо підприємств сфери водопостачання та водовідведення, в умовах економічної кризи 
потребує подальшого дослідження. Необхідне ґрунтовне дослідження існуючих та можливих джерел 
інвестицій. В таблиці 9.12 наведені дані щодо капітальних інвестицій по підприємствах ВКГ та 
графічно зображена їх динаміка за 2002 – 2013 роки (рис. 9.12). 

Динаміка капітальних інвестицій для підприємств водопостачання та водовідведення за 2002-

2013 роки характеризується стрибкоподібною тенденцією.  Стабільне зростання капітальних інвестицій 
відбувалось протягом 5-ти років – з 2002 року до 2007 року. Після різкого спаду, що почався у 2008 
році і продовжувався до 2009 року, у 2010 році відбулось незначне зростання – було освоєно 513,9 млн 
грн. А протягом 2011 – 2012 років підприємствами ВКГ щорічно було освоєно капітальних вдвічі 
більше, ніж у 2010 році: 1147,8 млн грн та 1154,2 млн грн відповідно. Падіння економіки у 2013 році не 
могло не відобразитись на динаміці капітальних інвестицій підприємств ВКГ, сума яких значно 
знизилась і становила 771,4 млн грн. Проти рівня 2012 року сума інвестицій знизилась на 382,8 млн грн 
або на 33,2%. 
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Таблиця 9.12 

Динаміка капітальних інвестицій у розрізі підприємств водопостачання та водовідведення  
в Україні у фактичних цінах, млн грн [складено за даними Державної служби статистики] 
Найменування показника 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Інвестиції всього 188,5 286,8 455,7 556,3 759,0 939,9 913,0 488,5 513,9 1147,8 1154,2 771,4 

в т.ч. власні кошти підприємств 126,1 145,9 242,2 323,7 443,7 545,1 503,6 233,9 228,0 305,7 339,4 432,4 

в т.ч. кошти державного бюджету 26,3 52,5 98,0 83,1 134,9 181,9 158,8 60,5 87,7 366,5 247,9 13,7 

в т.ч. кошти місцевих бюджетів 36,1 88,4 115,6 149,5 180,4 212,8 250,6 194,1 198,2 445,0 398,8 205,4 

в т.ч. кредити банків та інші позики           142,9 87,0 

в т.ч. інші джерела 3,1 10,5 18,4 24,3 31,5 25,6 20,5 15,4 16,8 30,7 25,2 32,9 
 

 

Рис. 9.12. Динаміка капітальних інвестицій у підприємствах водопостачання  
та водовідведення України протягом 2002 -2013 рр. 

 

Ситуація із освоєнням інвестицій відповідала загальним економічним тенденціям в країні та 
світі: 2008 рік – початок світової економічної кризи, 2013 рік – погіршення суспільно-політичних 
проблем, що вкрай негативно вплинули на економіку країни. 

На рис. 9.13 представлені результати діагностики динаміки та структури капітальних інвестицій 
підприємств ВГК по Україні за окремі періоди 2002-2013 років. 

 
 

 Рис. 9.13. Структурно-динамічний аналіз інвестицій в основний капітал на підприємствах 
ВГК в Україні за окремі періоди 2002-2013 років (складено автором за даними Державної служби 

статистики України) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

Таблиця 9.12
Динаміка капітальних інвестицій у розрізі підприємств водопостачання та водовідведення 
в Україні у фактичних цінах, млн грн [складено за даними Державної служби статистики]
Найменування показника 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Інвестиції всього 188,5 286,8 455,7 556,3 759,0 939,9 913,0 488,5 513,9 1147,8 1154,2 771,4 

в т.ч. власні кошти підприємств 126,1 145,9 242,2 323,7 443,7 545,1 503,6 233,9 228,0 305,7 339,4 432,4 

в т.ч. кошти державного бюджету 26,3 52,5 98,0 83,1 134,9 181,9 158,8 60,5 87,7 366,5 247,9 13,7 

в т.ч. кошти місцевих бюджетів 36,1 88,4 115,6 149,5 180,4 212,8 250,6 194,1 198,2 445,0 398,8 205,4 

в т.ч. кредити банків та інші позики           142,9 87,0 

в т.ч. інші джерела ,1 10,5 18,4 24,3 31,5 25,6 20,5 15,4 16,8 30,7 25,2 32,9 

Рис. 9.12. Динаміка капітальних інвестицій у підприємствах водопостачання 
та водовідведення України протягом 2002 -2013 рр.

Ситуація із освоєнням інвестицій відповідала загальним економічним тенденціям в країні та 
світі: 2008 рік початок світової економічної кризи, 2013 рік погіршення суспільно-політичних 
проблем, що вкрай негативно вплинули на економіку країни.

На рис. 9.13 представлені результати діагностики динаміки та структури капітальних інвестицій 
підприємств ВГК по Україні за окремі періоди 2002-2013 років.

Рис. 9.13. Структурно-динамічний аналіз інвестицій в основний капітал на підприємствах 
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Як свідчать результати проведеного аналізу, найбільшу питому вагу у структурі освоєних обсягів 
інвестицій займали власні кошти підприємств – від 44,7% у 2002 році до 56,1% у 2013 році. Але 
забезпечити фінансування інвестиційних проектів підприємств водопостачання й водовідведення 
сьогодні неможливо лише за рахунок власних коштів. 

Протягом 2012 року частка коштів державного бюджету у фінансуванні інвестицій склала 21,5% 
(247,9 млн грн), а коштів місцевих бюджетів – 34,6% (398,8 млн грн). Протягом 2013 року роль 
державних коштів при фінансуванні інвестицій значно знизилась і сягнула найменшого значення за 
аналізований період 2002-2013 років – лише 13,7 млн грн. З місцевих бюджетів надійшло в якості 
капітальних інвестицій 205,4 млн грн, що складає 26,6% від загального обсягу інвестицій. 

На рис. 9.14 відображений порівняльний аналіз структури обсягів інвестицій в основний капітал 
по підприємствах ВГК по Україні у 2002 та 2013 роках.  

 

 
 

Рисунок 9.14. Порівняльний аналіз структури інвестицій в основний капітал по підприємствах ВГК 
в Україні за 2002 та 2013 роки (складено автором за даними Державної служби статистики України) 

 

Проведений аналіз підтвердив, що власні кошти підприємств впродовж останніх 12-ти років були 
і на є найвагомішим джерелом фінансування капітальних інвестицій, оскільки їх частка у 2002 році та 
2013 році становила 65,2% та 56,1% відповідно. Підприємства ВКГ впродовж останніх років 
відчувають постійну нестачу власних обігових коштів через низьку ефективність своєї фінансово-

господарської діяльності. Разом з тим, частка інших джерел фінансування інвестицій залишається 
стабільно низькою і знаходиться протягом 2002 – 2013 років у межах від 1,6% до 4,3%, що свідчить про 
непривабливість підприємств сфери ВКГ для потенційних інвесторів. Низька питома вага кредитів 
банків та інших позик (2012 рік – 12,4%, 2013 рік – 11,3%) відображає незацікавленість банківських та 
інших фінансових структур у наданні кредитів підприємствам ВКГ через їх збиткову діяльність. 

Проведення процесу системної діагностики фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності 
досліджуваних суб’єктів показало, що лише за рахунок власних коштів неможливо забезпечити 
одержання ефективних соціально-економічних та екологічних результатів. Одними із головних причин 
цього є високий ступінь фізичного та морального зносу основних виробничих засобів (рис. 9.15) та 
відповідно збитковість і низький рівень рентабельності, а відповідно й обмежені суми прибутку 
вітчизняних підприємств, що надають послуги з водопостачання та каналізації стоків. 

Збитковість підприємств у великій мірі була зумовлена застосуванням планово-збиткових 
тарифів. За умови продовження нинішньої політики стримування тарифів, підприємства не зможуть 
працювати рентабельно, розраховуватись за енергоносії, а в підсумку надавати споживачам якісні 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.  

У свою чергу капітальних інвестицій, спрямованих на розвиток підприємств, які надають 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, настільки мало, що вони практично не 
впливають на стан основних засобів, адже ступінь їх зносу залишається надзвичайно високим – 
близько 70% (рис. 9.16). 
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Рис. 9.15. Ступінь зносу основних засобів у 2002-2013 роках (складено автором за даними Державної 
служби статистики України та 27) 

 

 
 

Рис.9.16. Залежність ступеню зносу основних засобів підприємств ВКГ від капітальних інвестицій 
протягом 2004-2013 років 

 

За допомогою статистичного апарату програми Microsoft Excel було визначено коефіцієнт 
кореляції rxy, що показує залежність між величиною капітальних інвестицій та рівнем зносу, який 
становить 73,05%, похибку коефіцієнта кореляції (mrxy =+0,08) та критерій оцінки достовірності 
коефіцієнта кореляції t, що дорівнює 9,4. Так як кількість ступеней свободи дорівнює 10, то наш 
розрахунковий коефіцієнт кореляції rxy = +0,73 перевищує табличне значення такого коефіцієнта 
(rтабл = +0,708). Отже, залежність між величиною капітальних інвестицій та рівнем зносу основних 
засобів підприємств ВКГ характеризується прямим та сильним зв’язком. Залежність, наведена на рис. 
7.9, лише підтверджує недостатність коштів, необхідних для інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств ВКГ.  

В Україні традиційно найвагомішим джерелом фінансового забезпечення завжди були власні 
кошти підприємств. Не є виключенням й фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності 
підприємств ВКГ. Адже на частку фінансування інвестицій за рахунок власних коштів зазвичай 
припадає більше 50%: 2002 рік – 66,9%; 2003 рік – 50,9; 2004 рік – 53,1%; 2005 рік – 58,5%; 2006 рік – 
58,5%; 2007 рік – 58,0%; 2008 рік – 55,0%; 2013 рік – 56,1%. Питома вага інновацій за рахунок власних 
коштів також залишається достатньо високою, а в окремі роки – й вирішальною: 2002 рік – 22,0%; 2004 

рік – 34,1%; 2006 рік – 35,1%; 2008 рік – 38,3%; 2009 рік – 51,8%; 2010 рік – 94,1%; 2011 рік – 26,9%, 

2013 рік – 55,8%. 

Проведені аналізи показали, що для об’єктивної характеристики ефективності результатів 
інноваційної діяльності необхідно здійснити оцінювання рівня інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств ВКГ.  
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Рис. 9.15. Ступінь зносу основних засобів у 2002-2013 роках (складено автором за даними Державної 
служби статистики України та 27)

Рис.9.16. Залежність ступеню зносу основних засобів підприємств ВКГ від капітальних інвестицій 
протягом 2004-2013 років

За допомогою статистичного апарату програми Microsoft Excel було визначено коефіцієнт 
кореляції r , що показує залежність між величиною капітальних інвестицій та рівнем зносу, який 
становить 73,05%, похибку коефіцієнта кореляції (mr =+0,08) та критерій оцінки достовірності 
коефіцієнта кореляції t, що дорівнює 9,4. Так як кількість ступеней свободи дорівнює 10, то наш 
розрахунковий коефіцієнт кореляції r = +0,73 перевищує табличне значення такого коефіцієнта 
(rтабл = +0,708). Отже, залежність між величиною капітальних інвестицій та рівнем зносу основних 
засобів підприємств ВКГ характеризується прямим та сильним зв’язком. Залежність, наведена на рис. 
7.9, лише підтверджує недостатність коштів, необхідних для інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств ВКГ. 

В Україні традиційно найвагомішим джерелом фінансового забезпечення завжди були власні 
кошти підприємств. Не є виключенням й фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності 
підприємств ВКГ. Адже на частку фінансування інвестицій за рахунок власних коштів зазвичай 
припадає більше 50%: 2002 рік ,9%; 2003 рік 50,9; 2004 рік 53,1%; 2005 рік 58,5%; 2006 рік 
58,5%; 2007 рік 58,0%; 2008 рік 55,0%; 2013 рік 56,1%. Питома вага інновацій за рахунок власних 
коштів також залишається достатньо високою, а в окремі роки й вирішальною: 2002 рік %;

рік 34,1%; 2006 рік 35,1%; 2008 рік 38,3%; 2009 рік 51,8%; 2010 рік 94,1%; 2011 рік 9%

2013 рік 5,8%

Проведені аналізи показали, що для об’єктивної характеристики ефективності результатів 
інноваційної діяльності необхідно здійснити оцінювання рівня інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств ВКГ. 
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На основі систематизації існуючих підходів до оцінювання інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств було визначено, що впровадження інноваційних процесів на підприємствах ВКГ 
забезпечує три види ефектів [28]: 

1) економічний ефект, що виражається у отриманні прибутку від основного виду діяльності, а 
також від впровадження нововведень у господарську діяльність [28]; 

2) соціальний ефект, що може бути отриманий як на макрорівні (приріст доходів працівників, 
збільшення кількості робочих місць у підприємстві тощо), так і на макрорівні (розв’язання соціальних 
проблем, що пов’язані зі зростанням рівня захворюваності населення); 

3) екологічний ефект, що виражається у збільшенні обсягів води, що підлягає знезалізненню та 
знезараженню до подачі її в мережу, зменшенні обсягів недостатньо очищених і неочищених зворотних 
вод та зростанні інтегрального показника якості питної води й зниженні навантаження на водне 
середовище. 

При оцінюванні інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ необхідно проводити 
аналіз різних напрямків їх функціонування (ресурсного, техніко-технологічного, кадрового, 
інституційного, соціального, екологічного напрямків діяльності тощо), так як кожен з них 
безпосередньо впливає на результативність господарювання в цілому і, тим самим, значною мірою 
визначає ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку. Це повинно відображатись в певному 
інтегральному показнику, який дозволить врахувати всі можливі аспекти діяльності підприємств та 
оцінити ефективність впроваджуваних інновацій.  

Таким чином, при визначенні ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
сфери водопостачання й водовідведення необхідно забезпечити комплексність проведення дослідження 
всіх аспектів функціонування підприємства, а ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку слід 
розглядати як результат синергетичної взаємодії всіх її компонентів.  

Здійснивши дослідження існуючих процесів інноваційно-інвестиційний розвитку у сфері ВКГ 
встановлено, що у період з 2002 року по 2013 рік питома вага інноваційно активних підприємств в 
цілому у економіці країни знаходилась в діапазоні від 18,0% у 2002 році до 16,8 % – у 2013 році. В той 
же час частка інноваційно активних підприємств сфери водопостачання й водовідведення зросла із 
3,4% до 7,9%. Також визначено, що питома вага інноваційно активних підприємств сфери ВКГ у 
загальній кількості інноваційно активних промислових підприємств України становить лише 2,6%. 
Упродовж останніх 12-ти років основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були і є 
власні кошти підприємств ВКГ, що підтверджує гостру недостатність залучених інвестиційних коштів, 
а частка фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів підприємств 
характеризується позитивною зростаючою тенденцією: із 22,0% у 2002 році до 55,8% у 2013 році. 

9.4. Теоретико-методичні та практичні аспекти удосконалення  
інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств водопостачання та водовідведення в ринкових умовах 

Зростаюча залежність продуктивних сил національної економіки від стану водних ресурсів, їх 
екологічно безпечного використання та здоров’я українців – від якості та достатньої кількості питної 
води – на тлі малозабезпеченості України місцевими водними ресурсами при надто високій 
водоємності валового внутрішнього продукту, постійному зростанні вартості енергоносіїв змушують 
суб’єкти господарювання, які надають послуги з водопостачання та водовідведення, до переходу на 
інноваційно-інвестиційну модель розвитку. Проте, неузгодженість дій між органами влади та суб’єктами 
господарювання правового, фінансового, інформаційного, кадрового та організаційного характеру 
гальмують розвиток підприємств досліджуваної сфери господарювання.  

Проблема активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ у значній мірі 
реалізується через удосконалення інституційного забезпечення, а саме: правового, організаційного, 
кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення. 

Дослідженню теоретичних та прикладних аспектів інституційного забезпечення інноваційного-

інвестиційного розвитку підприємств у сучасних умовах присвячено багато праць науковців та 
економістів-практиків. Висвітленню окремих питань теорії інституціоналізму присвятили наукові праці 
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як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Геєць В., Олейник А., Сухарєв О., Тарушкін А., Лісін В., 
Ватаманюк З., Чухно А. та інші. Науковці Геєць В. та Семиноженко В. підкреслюють надзвичайно 
важливу роль суспільних інституцій в економічному розвитку держави. Саме система інститутів, 
головними з яких є інститут держави, інститут власності, інститут права, інститут демократії, бізнесові 
інститути, забезпечують, за умови правильної побудови та організації роботи, стабільний та 
інтенсивний економічний зріст господарюючих суб’єктів. Сьогодні Україна має морально застарілу 
інституційну систему, що вимагає докорінного її реформування [39]. 

Інституціональна теорія є одним із провідних напрямів у сучасній українській економічній думці. 
Поняття “інститут” є базовою категорією інституціональної теорії. Не дивлячись на велику кількість 
наукових праць та тривалий термін обговорення проблемних питань теорії інституціоналізму, ще не 
сформовано єдиної правильної думки щодо понятійного апарату (інститути, інституції, інституційне 
забезпечення, інституціональне середовище). Окремі дослідники ототожнюють поняття “інститут” та 
“інституція”. Ми поділяємо думку вченого Казьмір Л.П., який зазначає, що “під поняттям “інститут” 
ми розуміємо сукупність формальних і/або неформальних правил і норм, а також засобів, які 
забезпечують їх дотримання. А от під поняттям “інституції” слід розуміти установи, організації або 
підприємства, на які покладено певні функції з розробки правил і норм, із забезпечення умов для їх 
виконання та з контролю за їх дотриманням. Категорія “інституціональне середовище” розуміється 
нами як система інститутів та інституцій, що впливають на економічний розвиток господарюючих 
суб’єктів та визначають характер суспільного життя” [40]. Все те, що стосується інститутів, у цій 
роботі називатимемо “інституційним”, тоді як різноманітні аспекти, які безпосередньо пов’язані з 
інституціями – “інституціональними”. 

Сутність інституціонального підходу до управління економічними процесами взагалі та 
інноваційно-інвестиційним розвитком зокрема полягає в тому, що економічні проблеми аналізуються 
не тільки з позиції класичної економічної науки, а значно ширше – із врахуванням політичних, 
соціальних, морально-етичних, правових аспектів. При цьому важлива роль відводиться відповідним 
інститутам та інституціям, їх ефективній діяльності. Інституціональна теорія є однією із сучасних 
перспективних методологічних теорій, яка спрямована на вивчення можливостей і меж управлінського 
впливу на інституцій на соціально-економічний розвиток держави, окремих галузей економіки та 
суб’єктів господарювання. 

Значний внесок у дослідження проблем, пов’язаних з управлінням та регулюванням 
інноваційного розвиту, внесли праці українських науковців та практиків: Амоші О., Бажала Ю., 
Геєця В., Гринько Т., Жаліла Я., Ілляшенка С., Кужди Т., Малюти Л., Пересади А., Семіноженка В., 
Соловйова В., Федулової Л., Черваньова Д. та багатьох інших.  

У свою чергу, окремі аспекти інституційного забезпечення розвитку та реформування 
підприємств житлово-комунального господарства в цілому та сфери ВКГ зокрема, розкриті у працях 
Агаджанова Г., Бабак А., Градобоєвої Є., Колодізєва О., Федірка М., Рибачука В., Смереки С., 
Шутенка Л. та інших. Незважаючи на значну кількість вітчизняних та зарубіжних наукових праць, 
питання удосконалення інституційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств ВКГ 
потребують подальшого дослідження. Зокрема окремі аспекти інституційного забезпечення 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
розглядались у [41-43].  

Врахувавши те, що натепер немає однозначного тлумачення категорії «інституційне 
забезпечення» а також характерні особливості підприємств сфери водопостачання та водовідведення, 
запропоновано розглядати інституційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства як сукупність правового, організаційного, кадрового, 
інформаційного та фінансового забезпечення, тобто вважати сукупністю п’яти складових, сутність 
яких розкрита у таблиці 9.13 [43].  

Отже, найбільш прийнятним, на нашу думку, є наступне визначення дефініції «інституційне 
забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ»: це сукупність правового, 
організаційного, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення, що сприяє процесу 
кількісних і якісних змін продуктивних сил і економічних відносин, виникаючих у результаті 
діяльності підприємств ВКГ за рахунок впровадження інноваційних технологій, реалізації 
інноваційних й інвестиційних проектів і програм, яка спрямована на отримання позитивного 
економічного ефекту, поліпшення екологічної ситуації та покращення соціальних показників розвитку 
суспільства [43]. 
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забезпечують їх дотримання. А от під поняттям “інституції” слід розуміти установи, організації або 
підприємства, на які покладено певні функції з розробки правил і норм, із забезпечення умов для їх 
виконання та з контролю за їх дотриманням. Категорія “інституціональне середовище” розуміється 
нами як система інститутів та інституцій, що впливають на економічний розвиток господарюючих 
суб’єктів та визначають характер суспільного життя” [40]. Все те, що стосується інститутів, у цій 
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Врахувавши те, що натепер немає однозначного тлумачення категорії «інституційне 
забезпечення» а також характерні особливості підприємств сфери водопостачання та водовідведення, 
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інформаційного та фінансового забезпечення, тобто вважати сукупністю п’яти складових, сутність 
яких розкрита у таблиці 9.13 [ 3]

Отже, найбільш прийнятним, на нашу думку, є наступне визначення дефініції «інституційне 
забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ»: це сукупність правового, 
організаційного, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення, що сприяє процесу 
кількісних і якісних змін продуктивних сил і економічних відносин, виникаючих у результаті 
діяльності підприємств ВКГ за рахунок впровадження інноваційних технологій, реалізації 
інноваційних й інвестиційних проектів і програм, яка спрямована на отримання позитивного 
економічного ефекту, поліпшення екологічної ситуації та покращення соціальних показників розвитку 
суспільства [43]

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  443 

 

Таблиця 9.13  
Сутність складових елементів інституційного забезпечення  

інноваційного розвитку підприємств ВКГ [43] 
№ 
з/п 

Назва складових 
Сутність складової інституційного забезпечення інноваційного 

розвитку 

1 
Інституційно-правове 
забезпечення, що вкалючає:  

1.1 
Інституційно-законодавче 
забезпечення 

Законотворча діяльність, яка визначає правові, економічні та 
організаційні засади державного регулювання діяльності у сфері 
ВКГ, а також у сфері інноваційної діяльності 

1.2 
Інституційно-нормативне 
забезпечення 

Передбачає розробку та затвердження стандартів, норм і 
нормативів, необхідних для дотримання технологічних процесів 

1.3 
Інституційно-методичне 
забезпечення 

Сукупність методичних рекомендацій органів виконавчої влади, 
які розробляються для підприємств ВКГ 

1.4 
Інституційно-інструктивне 
забезпечення 

Сукупність інструкцій щодо техніко-технологічної, економічної, 
фінансової та інноваційної діяльності 

2 
Інституційно-організаційне 
забезпечення 

Забезпечення розширення на суспільному, галузевому, 
регіональному, локальному та  місцевому рівнях співробітництва 
між державою, приватним сектором та інститутами 
громадянського суспільства; створення умов, необхідних для 
впровадження і розвитку інноваційної інфраструктури 

3 
Інституційно-кадрове 
забезпечення 

Забезпечення висококваліфікованими кадрами: розробниками, 
винахідниками, авторами промислових зразків, 
раціоналізаторських пропозицій. Науково-дослідна робота 

4 
Інституційно-інформаційне 
забезпечення 

Сукупність інформаційних ресурсів, необхідної інформації щодо 
стану інноваційної діяльності, інформаційних джерел, технологій 
та інформаційних процесів, що в перспективі забезпечать 
інтенсивний інноваційний розвиток підприємств ВКГ 

5 
Інституційно-фінансове 
забезпечення 

Сукупність економічних відносин, що виникають з приводу 
пошуку, залучення і ефективного використання фінансових 
ресурсів для інноваційного розвитку, а також принципів, методів і 
форм впливу цих ресурсів на інноваційний розвиток підприємств 
ВКГ [із використанням 44] 

 

Варто зазначити, що в свою чергу правове забезпечення включає наступні компоненти: 
законодавче, нормативне, методичне та інструктивне забезпечення. 

Характеризуючи окремо кожну складову правового забезпечення, слід зазначити, що під 
інституційно-законодавчим забезпеченням варто розуміти правове середовище функціонування 
досліджуваної сфери, яке покликане сприяти наданню якісних комунальних послуг споживачам та 
активізації інноваційно-інвестиційної діяльності. До складових елементів інституційно-законодавчого 
забезпечення належать: Закони України, окремі підзаконні акти, зокрема Укази Президента України, 
постанови Президії Верховної Ради України, Постанови КМУ, розпорядження і накази Мінрегіону, 
рішення та накази національних комісій, розпорядження голів обласних і районних державних 
адміністрацій, рішення виконавчих комітетів місцевих адміністрацій, рішення виконавчих комітетів 
органів місцевого самоврядування, рішення та накази комунальних підприємств та інші [45].  

Надзвичайно велику роль відіграє інституційно-нормативне забезпечення інноваційно-

інвестиційного розвитку ВКГ, яке передбачає розробку та затвердження стандартів, норм і нормативів, 
необхідних для впровадження й дотримання інноваційних технологічних процесів під час надання 
послуг споживачам, для економії ресурсів, підвищення якості питної води та очистки стоків. 
Надзвичайно важливим є затвердження для підприємств ВКГ питомих норм питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів, нормативів використання води на технологічні потреби, нормативів втрат води 
у мережах, нормативів питного водопостачання населення тощо. Основними суб’єктами інституційно-

нормативного забезпечення розвитку ВКГ є Мінрегіон та НКДРЕКП, які здійснюють контроль за 
дотриманням: вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил стосовно 
формування тарифів на послуги із централізованого водопостачання та водовідведення; інвестиційних 
програм розвитку ВКГ тощо. 

Під інституційно-методичним забезпеченням інноваційно-інвестиційного розвитку ВКГ 
необхідно розуміти сукупність методичних рекомендацій органів влади, які розроблені для 
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підприємств ВКГ, що надають послуги із централізованого водопостачання й водовідведення. В свою 
чергу, сукупність інструкцій щодо техніко-технологічної, економічної, фінансової діяльності є основою 
інституційно-інструктивного забезпечення. 

Щодо інституційно-організаційного забезпечення, то окремі дослідники мають різні думки з 
цього приводу. Так, Варналій З., Панасюк О. розглядають інституційно-організаційне забезпечення 
через призму громадських об’єднань підприємств та елементів інфраструктури підтримки 
підприємництва (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки та інші. Ними ж було введено 
поняття інституційно-кадрового забезпечення [46]. Смерека С. під інституційно-організаційною базою 

управління розвитком ЖКГ господарства розуміє систему органів влади, підприємств, установ і 
організацій, які покликані реалізовувати функції антикризового управління у галузі [45]. Федірко М. та 
Ліжанська Н. наголошують на формуванні й подальшому розвитку інституційного середовища, яке б 
забезпечувало розширений характер відтворювальних пропорцій, економічну і фінансову стабільність, 
конкурентоспроможність, соціальну і економічну спрямованість на досліджуваному ринку [47]. 

У свою чергу, під інституційно-організаційним забезпеченням інноваційно-інвестиційного 
розвитку ВКГ пропонуємо розуміти сукупність державних органів і недержавних установ, організацій, 
які в результаті взаємодії на різних рівнях (галузевому, регіональному, локальному, місцевому та 
суспільному) забезпечують розширення співробітництва між державою, приватним сектором та 
інститутами громадянського суспільства; наявність умов, необхідних для впровадження і розвитку 
інвестиційної та інноваційної інфраструктури. 

Ряд дослідників зазначають, що фінансові можливості інституційного забезпечення – це окрема 
складова інституційного забезпечення будь-якого розвитку [48-51]. Автори доводять важливість 
формування ефективного та скоординованого інституціонального механізму забезпечення інноваційної 
діяльності, що є вирішальним у довгостроковому інноваційному розвитку економіки України, та 
зазначають пріоритетність фінансового забезпечення. Так, Кучерук Т. досліджує інституційно-

фінансові можливості забезпечення інвестиційно-інноваційного регіонального розвитку [50], а 
Федулова Л. розкриває інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності [53]. 

На нашу думку, інституційне забезпечення сфери ВКГ повинно ґрунтуватися на принципах, які 
схематично наведені на рис. 9.17. У сукупності, наведені принципи, забезпечують керовану 
інституційну трансформацію, спрямовану на усунення бар’єрів на шляху інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємств ВКГ. 

 

 
 

Рис. 9.17. Принципи інституційного забезпечення підприємств ВКГ [51] 
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підприємств ВКГ, що надають послуги із централізованого водопостачання й водовідведення. В свою 
чергу, сукупність інструкцій щодо техніко-технологічної, економічної, фінансової діяльності є основою 
інституційно-інструктивного забезпечення.

Щодо інституційно-організаційного забезпечення, то окремі дослідники мають різні думки з 
цього приводу. Так, Варналій З., Панасюк О. розглядають інституційно-організаційне забезпечення 
через призму громадських об’єднань підприємств та елементів інфраструктури підтримки 
підприємництва (бізнес-інкубатори, технопарки, фонди підтримки та інші. Ними ж було введено 
поняття інституційно-кадрового забезпечення [ 6] Смерека С. під інституційно-організаційною базою
управління розвитком ЖКГ господарства розуміє систему органів влади, підприємств, установ і 
організацій, які покликані реалізовувати функції антикризового управління у галузі [45] Федірко М. та 
Ліжанська Н. наголошують на формуванні й подальшому розвитку інституційного середовища, яке б 
забезпечувало розширений характер відтворювальних пропорцій, економічну і фінансову стабільність, 
конкурентоспроможність, соціальну і економічну спрямованість на досліджуваному ринку [47]

У свою чергу, під інституційно-організаційним забезпеченням інноваційно-інвестиційного 
розвитку ВКГ пропонуємо розуміти сукупність державних органів і недержавних установ, організацій, 
які в результаті взаємодії на різних рівнях (галузевому, регіональному, локальному, місцевому та 
суспільному) забезпечують розширення співробітництва між державою, приватним сектором та 
інститутами громадянського суспільства; наявність умов, необхідних для впровадження і розвитку 
інвестиційної та інноваційної інфраструктури.

Ряд дослідників зазначають, що фінансові можливості інституційного забезпечення це окрема 
складова інституційного забезпечення будь-якого розвитку [48-51]. Автори доводять важливість 
формування ефективного та скоординованого інституціонального механізму забезпечення інноваційної 
діяльності, що є вирішальним у довгостроковому інноваційному розвитку економіки України, та 
зазначають пріоритетність фінансового забезпечення. Так, Кучерук Т. досліджує інституційно-

фінансові можливості забезпечення інвестиційно-інноваційного регіонального розвитку [50], а 
Федулова Л. розкриває інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності [ ].

На нашу думку, інституційне забезпечення сфери ВКГ повинно ґрунтуватися на принципах, які 
схематично наведені на рис. 9.17. У сукупності, наведені принципи, забезпечують керовану 
інституційну трансформацію, спрямовану на усунення бар’єрів на шляху інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємств ВКГ.

Рис. 9.17. Принципи інституційного забезпечення підприємств ВКГ [ 1]
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Дослідження сучасного стану і тенденцій інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ 
засвідчили наявність проблем, до яких належать: технологічна відсталість; нерозвиненість і недієвість 
механізмів підтримки інноваційної діяльності; недосконалість раціональної фінансово-кредитної, 
податкової, тарифної й амортизаційної політики; відсутність передумов, які б сприяли широкому 
залученню приватних інвестицій; недостатній розвиток інноваційної інфраструктури та інші. Всі ці 
проблеми мають спільний знаменник – відсутність належного інституційного забезпечення 
інноваційного розвитку досліджуваних суб’єктів. Тому вдосконалення інституційного забезпечення 
дедалі частіше стає центральною темою наукових дискусій. 

Наразі сфера ВКГ перебуває в незадовільному стані, що надзвичайно загрозливо для економіки та 
населення України. Більшість підприємств ВКГ за рахунок власних коштів неспроможні не тільки 
реконструювати й модернізувати власну матеріально-технічну базу, наділити її інноваційними 
характеристиками й тенденціями, а й поліпшити якість надання послуг з водопостачання та 
водовідведення своїм безпосереднім споживачам. Беззаперечним є той факт, що підприємства ВКГ 
стикаються із загальновідомими проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку, які характерні для 
будь-якого суб’єкта господарювання в Україні. Але специфіка функціонування і розвитку таких 
підприємств визначає і особливі галузеві фактори, що гальмують їх інноваційно-інвестиційний розвиток.  

Вирішення нагальних питань щодо активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
ВКГ в значній мірі реалізується за допомогою певних інструментів. З метою активізації інноваційно-

інвестиційного розвитку та отримання максимального соціо-еколого-економічного ефекту необхідно 
здійснити аналіз існуючих інстументів та вибрати їх оптимальне поєднання для застосування в процесі 
дійснення господарської діяльності.  

Незадовільний стан підприємств сфери ВКГ можна пояснити цілою низкою причин (або ж 
стримуючих чинників), які були нами проаналізовані у [52] та розподілені на правові, організаційні, 
технологічні, економічні та соціальні фактори гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку. 
Запропоновані шляхи подолання стримуючих чинників пов’язані між собою і виконання одного з них 

прямо або опосередковано впливає на інші. Наприклад, заміна зношених трубопроводів, крім головної 
задачі – скорочення непродуктивних втрат води, сприяє підвищенню надійності роботи системи 
водопостачання, зменшенню витрат електроенергії, економії водних ресурсів, поліпшенню якості води, 
дає можливість заощаджувати кошти, а значить позитивно впливає на економічну, екологічну й 
соціальну складову розвитку досліджуваних підприємств. 

Проведені теоретичні дослідження дозволили визначити напрямки й сформулювати способи 
активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ, що представлено на рис. 9.18. 

Успішне використання запропонованих напрямків та способів активізації інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємств ВКГ дозволить реалізувати основні напрями державної політики у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, підвищити якість наданих послуг, покращити 
санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в регіонах, запровадити на підприємствах 
централізованого водопостачання та водовідведення новітні технологій водопідготовки і очистки 
стічних вод та стати на шлях інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Прискорення інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств ВКГ потребує розробки дієвого 
інструментарію активізації інноваційно-інвестиційного розвитку. Вплив інструментів на основні напрями 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ схематично зображено на рис. 9.19. 

Натепер фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів сфери ВКГ за 
рахунок власних коштів ще не забезпечує ефективної їх діяльності. Однією з головних причин цього є 
збитковість та низький рівень рентабельності, а відповідно й обмежені суми прибутку вітчизняних 
підприємств. Більше того забезпечити фінансування інноваційних змін сьогодні неможливо лише за 
рахунок або власних коштів підприємств, або ж позикових коштів із використанням фінансових ресурсів 
банківського сектору. Сучасна економічна ситуація актуалізує необхідність активних дій, спрямованих на 
збільшення обсягів власних коштів підприємств за рахунок вдосконалення цінової політики держави з 
питань формування та встановлення економічно обгрунтованих тарифів на послуги водопостачання та 
водовідведення, створення холдингу комунальної форми власності, запровадження прискореного методу 
амортизації, впровадження податкових пільг, зниження рівня процентних ставок за користування 
кредитами, надання довгострокових кредитів, розвиток екологічного страхування, залучення коштів 
страхових компаній до фінансування інновацій, використання концесійного механізму для вирішення 
проблем модернізації основних засобів підприємств комунальної та державної форми власності, що 
працюють у сфері водопостачання та водовідведення.  
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Рис. 9.18. Шляхи та способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства [52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

Рис. 9.18. Шляхи та способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства [ ]
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Рис. 9.19. Вплив інструментарію на основні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства [51] 

 

Важливим інструментом фінансового забезпечення, що суттєво впливає на величину власних 
коштів суб’єктів господарювання є амортизаційні відрахування. Оскільки амортизаційні відрахування 
за своєю економічною природою є ресурсом підприємства, що спрямовується на просте і розширене 
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відтворення основних засобів, накопичені суми амортизаційних відрахувань виступають дієвим 
засобом оновлення та підтримки в належному стані об’єктів основного капіталу.  

У світовій практиці амортизаційні відрахування є основним джерелом фінансування інвестицій. 
Але в Україні амортизація ще не стала тим дієвим резервом фінансування інвестиційної діяльності, 
оскільки амортизаційна політика держави потребує вдосконалення. Реалії української економіки такі, 
що прискорена амортизація не спрацьовує у разі збитковості суб’єкта господарювання – збиткові 
підприємства не отримують ніяких економічних переваг. Окрім того, амортизація носить “вторинний” 
характер, так як підприємство повинне спочатку знайти кошти для придбання основних засобів, і лише 
після цього поступово, багато років їх відшкодовувати шляхом віднесення амортизаційних відрахувань 
на валові витрати. У свою чергу для підприємств, що знайшли кошти і вклали їх у придбання основних 
засобів в якості інвестицій, в результаті діючої на сьогодні амортизаційної політики головною 
проблемою є повернення цих інвестицій. Адже до амортизаційного фонду наше законодавство 
дозволяє відраховувати щорічно мізерні кошти, наприклад: лише два відсотки вартості виробничих 
приміщень. 

А це означає, що кошти, вкладені в такі об’єкти повертатимуться 50 років. Світ давно уже оперує 
іншими темпами розвитку та оновлення, в той час як Україна законсервувала свій розвиток, що 
підтверджується у багатьох публікаціях. 

Необхідно зауважити, що запровадження сучасних екологічно безпечних техніко-технологічних 
інновацій прямо та опосередковано залежить від амортизаційної політики держави. З метою надання 
амортизаційним відрахуванням статусу одного із основних інструментів фінансового забезпечення 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери ВКГ необхідно законодавчо закріпити метод 
прискореної амортизації основних засобів. Адже в результаті запровадження прогресивної 
амортизаційної політики підприємства зможуть реінвестувати свої прибутки в інновації. Що ж до 
досвіду інших держав у застосуванні механізму прискореної амортизації, то прикладом може бути 
Канада, де очисні споруди амортизуються за 2 роки. Списання вартості очисного устаткування 
допускається на протязі першого року його експлуатації в Австрії у розмірі 80%, Німеччині – 60%, 

Франції – 50% від вартості очисного устаткування [53, 54]. Отже, на нашу думку доцільно законодавчо 
закріпити метод прискореної амортизації водопровідних та каналізаційних споруд у статтях 
Податкового кодексу України та нормативних документах Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України. 

Важливим інструментом акумуляції власних коштів та залучення їх у якості інвестицій в 
інноваційні проекти (в тому числі і екологічного спрямування для реалізації пріоритетних 
водоохоронних та водозберігаючих заходів) є пільгове оподаткування. Запровадження методів 
пільгового оподаткування інноваційної діяльності та діяльності екологічного спрямування – реальний 
крок до прискорення інноваційно-інвестиційного розвитку. Важко переоцінити у цьому аспекті роль 
одного із ключових податків – податку на прибуток, який з огляду на сучасний стан економіки та 
екології держави, повинен бути не лише ефективним з точки зору своєї фіскальної суті, а й 
стимулюючим у інноваційній природоохоронній, ресурсозберігаючій діяльності. 

Податок на прибуток повинен нести інвестиційно-інноваційні та екологічні скерування. 
Наприклад, це досягається за рахунок зниження ставки податку на прибуток у разі інвестування цього 
прибутку на придбання нового устаткування, машин та обладнання, а також запровадження нових 
екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій, новітніх технологій очистки води перед подачею її 
у мережу та інноваційних технологій очистки каналізаційних стоків. Наступним видом інноваційної 
спрямованості інструментів податкової системи може бути надання пільг у вигляді інноваційного 
податкового кредиту. Його сутність полягає у відстроченні на визначений термін сплати податкових 
зобов’язань з податку на прибуток у разі реалізації інноваційного проекту. 

Науковці довели, що тимчасові стимули за рахунок зміни рівня оподаткування на певний період 
можуть мати більший вплив на інвестиції, ніж постійні пільги. Наприклад, Чехія і Словаччина 
звільняли на п’ять років від оподаткування прибуток, отриманий підприємством при впровадженні 
сонячної, вітрової, гідроелектричної енергії. В Польщі надавались податкові пільги при використанні 
відходів виробництва, при інвестиціях на охорону навколишнього середовища в сільському 
господарстві, не оподатковувались добровільні внески та діяльність громадських екологічних 
організацій [29].  

Прикладом успішного застосування податкових знижок може слугувати досвід наступних країн [29]: 
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відтворення основних засобів, накопичені суми амортизаційних відрахувань виступають дієвим 
засобом оновлення та підтримки в належному стані об’єктів основного капіталу. 

У світовій практиці амортизаційні відрахування є основним джерелом фінансування інвестицій. 
Але в Україні амортизація ще не стала тим дієвим резервом фінансування інвестиційної діяльності, 
оскільки амортизаційна політика держави потребує вдосконалення. Реалії української економіки такі, 
що прискорена амортизація не спрацьовує у разі збитковості суб’єкта господарювання збиткові 
підприємства не отримують ніяких економічних переваг. Окрім того, амортизація носить “вторинний” 
характер, так як підприємство повинне спочатку знайти кошти для придбання основних засобів, і лише 
після цього поступово, багато років їх відшкодовувати шляхом віднесення амортизаційних відрахувань 
на валові витрати. У свою чергу для підприємств, що знайшли кошти і вклали їх у придбання основних 
засобів в якості інвестицій, в результаті діючої на сьогодні амортизаційної політики головною 
проблемою є повернення цих інвестицій. Адже до амортизаційного фонду наше законодавство 
дозволяє відраховувати щорічно мізерні кошти, наприклад: лише два відсотки вартості виробничих 
приміщень.

А це означає, що кошти, вкладені в такі об’єкти повертатимуться 50 років. Світ давно уже оперує 
іншими темпами розвитку та оновлення, в той час як Україна законсервувала свій розвиток, що 
підтверджується у багатьох публікаціях.

Необхідно зауважити, що запровадження сучасних екологічно безпечних техніко-технологічних 
інновацій прямо та опосередковано залежить від амортизаційної політики держави. З метою надання 
амортизаційним відрахуванням статусу одного із основних інструментів фінансового забезпечення 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери ВКГ необхідно законодавчо закріпити метод 
прискореної амортизації основних засобів. Адже в результаті запровадження прогресивної 
амортизаційної політики підприємства зможуть реінвестувати свої прибутки в інновації. Що ж до 
досвіду інших держав у застосуванні механізму прискореної амортизації, то прикладом може бути 
Канада, де очисні споруди амортизуються за 2 роки. Списання вартості очисного устаткування 
допускається на протязі першого року його експлуатації в Австрії у розмірі 80%, Німеччині 0%

Франції 50% від вартості очисного устаткування [53, 54]. Отже, на нашу думку доцільно законодавчо 
закріпити метод прискореної амортизації водопровідних та каналізаційних споруд у статтях 
Податкового кодексу України та нормативних документах Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України.

Важливим інструментом акумуляції власних коштів та залучення їх у якості інвестицій в 
інноваційні проекти (в тому числі і екологічного спрямування для реалізації пріоритетних 
водоохоронних та водозберігаючих заходів) є пільгове оподаткування. Запровадження методів 
пільгового оподаткування інноваційної діяльності та діяльності екологічного спрямування реальний 
крок до прискорення інноваційно-інвестиційного розвитку. Важко переоцінити у цьому аспекті роль 
одного із ключових податків податку на прибуток, який з огляду на сучасний стан економіки та 
екології держави, повинен бути не лише ефективним з точки зору своєї фіскальної суті, а й 
стимулюючим у інноваційній природоохоронній, ресурсозберігаючій діяльності.

Податок на прибуток повинен нести інвестиційно-інноваційні та екологічні скерування. 
Наприклад, це досягається за рахунок зниження ставки податку на прибуток у разі інвестування цього 
прибутку на придбання нового устаткування, машин та обладнання, а також запровадження нових 
екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій, новітніх технологій очистки води перед подачею її 
у мережу та інноваційних технологій очистки каналізаційних стоків. Наступним видом інноваційної 
спрямованості інструментів податкової системи може бути надання пільг у вигляді інноваційного 
податкового кредиту. Його сутність полягає у відстроченні на визначений термін сплати податкових 
зобов’язань з податку на прибуток у разі реалізації інноваційного проекту.

Науковці довели, що тимчасові стимули за рахунок зміни рівня оподаткування на певний період 
можуть мати більший вплив на інвестиції, ніж постійні пільги. Наприклад, Чехія і Словаччина 
звільняли на п’ять років від оподаткування прибуток, отриманий підприємством при впровадженні 
сонячної, вітрової, гідроелектричної енергії. В Польщі надавались податкові пільги при використанні 
відходів виробництва, при інвестиціях на охорону навколишнього середовища в сільському 
господарстві, не оподатковувались добровільні внески та діяльність громадських екологічних 
організацій [29]. 

Прикладом успішного застосування податкових знижок може слугувати досвід наступних країн [29]:
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1) США – сума податку на прибуток корпорацій зменшується на 20% на приріст затрат НДДКР і 
затрат на фінансування програм наукових досліджень, що здійснюється за договорами з 
університетами; 

2) Японія – податкова знижка на приватні інвестиції встановлена у розмірі до 20%; 
3) Австрія – оподаткований прибуток підприємств зменшується на 25% обсягу витрат на НДДКР 

та на 35%, коли роботи перевищують середній рівень витрат на НДДКР за попередні 3 роки; 
4) Бельгія та Норвегія – оподаткований прибуток підприємств зменшується відповідно на 25% та 

20% від обсягу витрат на НДДКР; 
5) Італія – передбачено інвестиційну знижку зі ставкою 50% на суми придбаних нових 

капітальних активів, що здійснюються в Південній Італії та депресивних районах, а також для всіх 
нових інвестицій, що реалізуються малими підприємствами. 

Для підприємств сфери ВКГ застосування пільгового оподаткування у вигляді повного або 
часткового звільнення від податків на певний строк, надання податкових знижок та податкового 
кредиту стане в перспективі дієвим інструментарієм у механізмі фінансового забезпечення ефективної 
інноваційно-інвестиційної діяльності. Слід відмітити, що кошти, які вивільнятимуться від 
оподаткування, повинні спрямовуватися на реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів, 
переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій. Ефективність 
державної податкової підтримки полягає в тому, що пільги надаються не авансом, а в якості 
винагороди за реальну інновацію. 

Окрім класичних інструментів фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку, 
широкого використання набуває такий механізм, як лізинг. Для підприємств ВКГ лізинг може стати одним 
із перспективних та ефективних шляхів вирішення проблеми фінансування заходів щодо запровадження 
екологічно безпечних інноваційних технологій у сфері питного водопостачання та відведення стоків. 
Актуальність лізингу, як інструменту фінансового забезпечення, полягає у тому, що він сприяє технічному 
оновленню й модернізації застарілого обладнання, впровадженню нових технологій, тобто прискорює 
інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств будь-яких видів діяльності в цілому. Якщо в розвинених 
країнах на лізингові операції припадає майже третина інвестиційних вливань, то в Україні частка лізингу 
в загальному обсязі інвестицій становить, близько одного відсотка [30]. У світовій практиці лізинг займає 
друге місце після банківських кредитів за поширеністю та обсягом інвестицій. Так, наприклад, питома 
вага інвестицій шляхом організації лізингу в загальних інвестиціях ще 1995 р. становила: в Англії – 28%, 
у США – 30%, Німеччині – 20%, Франції -22%, Швеції – 26%, у Новій Зеландії, Австралії та Гонконгу – 
до 50% [31]. Доцільність використання лізингу підтверджується тим, що знос основних засобів 
підприємств сфери ВКГ становить близько 70%. 

Кредитування в умовах сучасної ринкової економіки виступає провідною формою фінансового 
забезпечення і вимагає від суб’єктів господарської діяльності надзвичайно ефективного використання 
кредитних ресурсів. Однак, в Україні частка такого фінансування є низькою через зависокі відсоткові 
ставки. Все частіше успішність інноваційно-інвестиційного розвитку ставиться у залежність від 
ступеня залучення кредитних ресурсів банківських установ до системи фінансового забезпечення 
відтворювальних процесів. Однак за умови зниження процентних ставок, надання довгострокових 
кредитів, кредити комерційних банківських установ можуть бути вагомим джерелом інновацій. В 
перспективі доцільно залучати банківський сектор до здійснення інноваційно-інвестиційних проектів 
шляхом здешевлення кредитів. 

Страхування, як інструмент фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку, 
також може бути спрямований на впровадження інноваційно-інвестиційних проектів. На відміну від 
комерційних банків, які залучають кошти на короткий період, страхові компанії (особливо провідні 
компанії із страхування життя, нерухомості) мають у своєму розпорядженні кошти, які вони 
отримують у вигляді страхових внесків протягом тривалого часу (5 – 10 і більше років).  

Світова практика підтверджує необхідність запровадження ринку прав на скиди, учасниками якого 
стануть підприємства ВГК. Торгівля скидами стічних вод є відносно новим підходом в практиці 
економічного стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Підприємство, яке скоротило до нижче 
встановленого рівня сумарний скид забруднень, має право розмістити надлишок скорочення скидів (або 
кредити на скиди) в банк скидів, використати їх для власної реконструкції, модернізації або розширення, 
або передати (продати) іншому, розміщеному в межах того ж водного басейну. Це є альтернативою 
відомому „баббл-принципу” для контролю підприємств за викидами забруднюючих речовин в 
атмосферу [55]. Для торгівлі скидами стічних вод необхідно створення відповідної інфраструктури. 
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Сьогодні вітчизняні дослідники дедалі частіше висловлюють пропозиції щодо необхідності 
застосування такого інструменту залучення інвестицій в інноваційну діяльність як акцизний збір. 
Особлива увага звертається на ті галузі й сфери національної економіки, де шляхом використання 
водних ресурсів в якості сировини, необхідної компоненти для забезпечення технологічного процесу, 
досягаються надприбутки. Йдеться про необхідність спрямування коштів від акцизних зборів в якості 
екологічних інвестицій саме в ті підприємства сфери водного господарства, які не спроможні 
самостійно залучити вагомі кошти для вирішення певної екологічної проблеми, яка стосується не 
тільки конкретного господарюючого суб’єкта, а й носить важливий соціально-екологічний характер. 
Так, О. Шнипко пропонує для вирішення нагальної проблеми якості води, що постачається споживачам 
підприємствами ВКГ, застосовувати як додаткове джерело інвестицій запровадження акцизного збору 
для виробників бутильованої води [56]. Введення екологічних акцизів на товари, що забруднюють 
навколишнє середовище, пропонує і науковець І. Синякевич [57]. 

Вагомим інструментом залучення інвестиційних коштів у інноваційну сферу може стати й 

застосування цільових надбавок. Такі надбавки повинні акумулюватися на спеціальних цільових 
рахунках і використовуватися лише для інноваційних проектів. Надбавка, як економічна категорія, це – 
додаток, доплата до ціни товару або тарифу за послугу [58]. Шляхом застосування спеціальних 
надбавок держава вирішує багато нагальних проблем, що існують в різних галузях економіки. Як 
правило, встановлення і застосування цільових надбавок передбачається Законом про державний 
бюджет. Запровадження водної надбавки доцільно том,у що водні ресурси – це багатство, яким 
практично користуються всі, досягаючи при цьому певної економічної вигоди. У свою чергу 
платниками збору повинні бути суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, які 
здійснюють будь-яку виробничу діяльність з реалізації будь-якої продукції або надання будь-яких 
послуг. Об’єктом обчислення збору є вартість реалізованої продукції та послуг.  

В наукових колах існує думка, що гранти і позики міжнародних організацій, а також фінансова 
допомога, надана на двосторонній основі, можуть служити каталізатором для формування дієвої 
національної системи фінансування інноваційно-інвестиційних проектів. Однак при цьому зазначають, 
що зовнішнє фінансування не може компенсувати недоліки існуючої системи фінансування 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств [59]. 

Отже, для активізації інноваційно-інвестиційних процесів доцільно на державному рівні 
розробити заходи, що знаходяться в полі зору інституційного забезпечення. А саме: 

- створити систему стимулів, яка сприяла б залученню коштів вітчизняних і зарубіжних 
інвесторів, банків, а також великих підприємств до інвестування в розвиток підприємств ВКГ та 
інноваційних проектів; 

- розробити чітку систему інституційного забезпечення щодо надання державних гарантій 
кредитування перспективних інноваційних проектів; 

- запровадити механізми заохочення комерційних банків до активного процесу кредитування 
інноваційних проектів; 

- залучити зовнішні джерела фінансування інноваційних процесів; 
- впровадити інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної діяльності; 
- розширити джерела фінансування цільових інноваційних програм шляхом створення та 

розвитку цільових інноваційних та венчурних фондів, ефективного використання приватних та 
іноземних інвестицій;  

- запровадити механізм страхування венчурних інвестицій; 
- стимулювати приток в науку та в інновації недержавних коштів; 
- розробити інструментарій та механізм надання пільг підприємствам, які впроваджують і 

реалізують інновації у ВКГ та ЖКГ в цілому. 
З метою теоретичної можливості удосконалення розроблено механізм інституційного забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ (рис. 9.20), що спрямований на активізацію 
інноваційно-інвестиційного розвитку та соціально орієнтоване, екологічно обґрунтоване й економічно 
вигідне функціонування суб’єктів господарювання на ринку послуг із централізованого водопостачання та 
водовідведення. Даний механізм базується на правовому, організаційному, кадровому, інформаційному і 
фінансовому забезпеченні, враховує тенденції розвитку сфери ВКГ та умови зовнішнього середовища 
загалом, а також передбачає здійснення управлінських дій та отримання сумарного соціо-еколого-

економічного ефекту від активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ [46]. 
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застосування такого інструменту залучення інвестицій в інноваційну діяльність як акцизний збір. 
Особлива увага звертається на ті галузі й сфери національної економіки, де шляхом використання 
водних ресурсів в якості сировини, необхідної компоненти для забезпечення технологічного процесу, 
досягаються надприбутки. Йдеться про необхідність спрямування коштів від акцизних зборів в якості 
екологічних інвестицій саме в ті підприємства сфери водного господарства, які не спроможні 
самостійно залучити вагомі кошти для вирішення певної екологічної проблеми, яка стосується не 
тільки конкретного господарюючого суб’єкта, а й носить важливий соціально-екологічний характер. 
Так, О. Шнипко пропонує для вирішення нагальної проблеми якості води, що постачається споживачам 
підприємствами ВКГ, застосовувати як додаткове джерело інвестицій запровадження акцизного збору 
для виробників бутильованої води [56]. Введення екологічних акцизів на товари, що забруднюють 
навколишнє середовище, пропонує і науковець І. Синякевич [57].

Вагомим інструментом залучення інвестиційних коштів у інноваційну сферу може стати й
застосування цільових надбавок. Такі надбавки повинні акумулюватися на спеціальних цільових 
рахунках і використовуватися лише для інноваційних проектів. Надбавка, як економічна категорія, це 
додаток, доплата до ціни товару або тарифу за послугу [58]. Шляхом застосування спеціальних 
надбавок держава вирішує багато нагальних проблем, що існують в різних галузях економіки. Як 
правило, встановлення і застосування цільових надбавок передбачається Законом про державний 
бюджет. Запровадження водної надбавки доцільно том,у що водні ресурси це багатство, яким 
практично користуються всі, досягаючи при цьому певної економічної вигоди. У свою чергу 
платниками збору повинні бути суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, які 
здійснюють будь-яку виробничу діяльність з реалізації будь-якої продукції або надання будь-яких 
послуг. Об’єктом обчислення збору є вартість реалізованої продукції та послуг. 

В наукових колах існує думка, що гранти і позики міжнародних організацій, а також фінансова 
допомога, надана на двосторонній основі, можуть служити каталізатором для формування дієвої 
національної системи фінансування інноваційно-інвестиційних проектів. Однак при цьому зазначають, 
що зовнішнє фінансування не може компенсувати недоліки існуючої системи фінансування 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств [59].

Отже, для активізації інноваційно-інвестиційних процесів доцільно на державному рівні 
розробити заходи, що знаходяться в полі зору інституційного забезпечення. А саме:

- створити систему стимулів, яка сприяла б залученню коштів вітчизняних і зарубіжних 
інвесторів, банків, а також великих підприємств до інвестування в розвиток підприємств ВКГ та 
інноваційних проектів;

- розробити чітку систему інституційного забезпечення щодо надання державних гарантій 
кредитування перспективних інноваційних проектів;

- запровадити механізми заохочення комерційних банків до активного процесу кредитування 
інноваційних проектів;

- залучити зовнішні джерела фінансування інноваційних процесів;
- впровадити інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної діяльності;
- розширити джерела фінансування цільових інноваційних програм шляхом створення та 

розвитку цільових інноваційних та венчурних фондів, ефективного використання приватних та 
іноземних інвестицій; 

- запровадити механізм страхування венчурних інвестицій;
- стимулювати приток в науку та в інновації недержавних коштів;
- розробити інструментарій та механізм надання пільг підприємствам, які впроваджують і 

реалізують інновації у ВКГ та ЖКГ в цілому.
З метою теоретичної можливості удосконалення розроблено механізм інституційного забезпечення 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ (рис. 9.20), що спрямований на активізацію 
інноваційно-інвестиційного розвитку та соціально орієнтоване, екологічно обґрунтоване й економічно 
вигідне функціонування суб’єктів господарювання на ринку послуг із централізованого водопостачання та 
водовідведення. Даний механізм базується на правовому, організаційному, кадровому, інформаційному і 
фінансовому забезпеченні, враховує тенденції розвитку сфери ВКГ та умови зовнішнього середовища 
загалом, а також передбачає здійснення управлінських дій та отримання сумарного соціо-еколого-

економічного ефекту від активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ [46].
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Рис.9.20. Механізм інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного  
розвитку підприємств ВКГ [43] 

 

Як зазначено у [43], вдосконалення правової діяльності повинне забезпечити видання таких 
нормативно-правових актів, які б віддзеркалювали прагнення держави стимулювати інноваційні 
процеси і були б спрямовані на активізацію інноваційного розвитку економіки України в цілому та 
підприємств ВКГ зокрема.  
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Також варто звернути увагу на недосконалість існуючої організаційної структури інституційного 
забезпечення інноваційного розвитку, яка полягає в розподіленні обов’язків між кількома 
міністерствами та відомствами, що у свою чергу ускладнює процеси інституційного забезпечення 
розвитку господарюючих суб’єктів сфери централізованого водопостачання й водовідведення.  

В Україні організаційна структура інституційного забезпечення діяльності підприємств ВКГ 
представлена Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерством освіти і науки України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Державним агентством з питань електронного урядування України, Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також галузевими, 
регіональними та муніципальними інституціями. Така розпорошеність повноважень владних структур 
щодо інституційного забезпечення інноваційної діяльності не сприяє її активізації, оскільки не 
зазначено конкретну інституцію, відповідальну за впровадження інновацій в державі [43]. 

Інституційно-нормативне забезпечення потребує вдосконалення в плані розробки та затвердження 
таких стандартів, норм і нормативів, щоб підприємства були вмотивовані до впровадження інновацій під 
час надання послуг споживачам до економії ресурсів, підвищення якості питної води та очистки стоків. З 
огляду на це надзвичайно важливим є затвердження для підприємств ВКГ норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання води на технологічні потреби, нормативів 
втрат води у мережах, нормативів питного водопостачання населення тощо [43]. 

Велике значення в уніфікації підходів до вдосконалення техніко-технологічної, економічної, 
фінансової та інноваційної діяльності підприємств ВКГ мають інституційно-методичне та інструктивне 
забезпечення. 

Сутність вдосконалення інституційно-організаційного забезпечення сфери ВКГ полягає в першу 
чергу у впровадженні засад державно-приватного партнерства, запровадженні нових форм управління, 
у налагодженні співробітництва між суб’єктами господарювання та споживачами послуг; вирішенні 
нагальних проблем, що виникають між органами місцевого самоврядування та господарюючими 
суб’єктами; вдосконаленні суспільно-економічних відносин з іншими інституціями; врівноваженні 
інтересів регіонів, територіальних громад, бізнесу та власників водопровідно -каналізаційної 
інфраструктури. 

Удосконалення обігу інформації про наявність та реалізацію інноваційних проектів, програм, 
проведення конференцій, семінарів, створення професійних асоціацій в перспективі забезпечать 
інтенсивний інноваційний розвиток підприємств ВКГ. 

Вдосконалення інституційно-фінансового забезпечення полягає у пошуку і використанні нових 
джерел й інструментів фінансування інноваційного розвитку, формуванні тарифної політики на 
ринкових засадах із використанням принципів стимулюючого регулювання, як одного із 
найважливіших інструментів належного фінансування інновацій [43]. 

Як видно з наведеного рисунку, основними суб’єктами, які покликані здійснювати реформи в 
інституційному забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку сфери ВКГ є Мінрегіон та 
НКРЕКП, які визначають концептуальні засади реформування ВКГ. Допоміжні функції, які 
реалізуються на регіональному, локальному та місцевому рівнях, здійснюються структурними 
підрозділами обласних і районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування з 
питань ЖКГ та власне підприємствами ВКГ. Частково функції інноваційно-інвестиційного розвитку 

сфери ВКГ бере на себе населення та комерційні споживачі, забезпечуючи своєчасну плату за спожиті 
комунальні послуги [47]. 

Запропонований механізм враховує сучасні тенденції розвитку підприємств сфери ВКГ, 
характерні особливості господарської діяльності таких господарюючих суб’єктів, орієнтований на 
активізацію інноваційного розвитку та отримання сумарного соціо-еколого-економічного ефекту від 
інноваційної діяльності підприємств ВКГ. 

Отже, ефективна реалізація механізму інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного 
розвитку в сфері ВКГ можлива через вирішення проблем правового, організаційного, кадрового, 
інформаційного та фінансового забезпечення. Успіх і темп інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств ВКГ в значній мірі залежить від обґрунтованості, виваженості й адаптованості дій 
суб’єктів господарювання, підготовленості та мотивації їх керівників і співробітників, зацікавленості й 
узгодженості дій органів влади усіх рівнів.  

Підсумовуючи зазначене, констатуємо, що удосконалення інституційного забезпечення 
сприятиме активізації інноваційного розвитку підприємств ВКГ, а саме: дозволить удосконалити 
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Також варто звернути увагу на недосконалість існуючої організаційної структури інституційного 
забезпечення інноваційного розвитку, яка полягає в розподіленні обов’язків між кількома 
міністерствами та відомствами, що у свою чергу ускладнює процеси інституційного забезпечення 
розвитку господарюючих суб’єктів сфери централізованого водопостачання й водовідведення. 

В Україні організаційна структура інституційного забезпечення діяльності підприємств ВКГ 
представлена Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерством освіти і науки України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України, Державним агентством з питань електронного урядування України, Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також галузевими, 
регіональними та муніципальними інституціями. Така розпорошеність повноважень владних структур 
щодо інституційного забезпечення інноваційної діяльності не сприяє її активізації, оскільки не 
зазначено конкретну інституцію, відповідальну за впровадження інновацій в державі [43].

Інституційно-нормативне забезпечення потребує вдосконалення в плані розробки та затвердження 
таких стандартів, норм і нормативів, щоб підприємства були вмотивовані до впровадження інновацій під 
час надання послуг споживачам до економії ресурсів, підвищення якості питної води та очистки стоків. З 
огляду на це надзвичайно важливим є затвердження для підприємств ВКГ норм питомих витрат 
паливно-енергетичних ресурсів, нормативів використання води на технологічні потреби, нормативів 
втрат води у мережах, нормативів питного водопостачання населення тощо [43].

Велике значення в уніфікації підходів до вдосконалення техніко-технологічної, економічної, 
фінансової та інноваційної діяльності підприємств ВКГ мають інституційно-методичне та інструктивне 
забезпечення.

Сутність вдосконалення інституційно-організаційного забезпечення сфери ВКГ полягає в першу 
чергу у впровадженні засад державно-приватного партнерства запровадженні нових форм управління, 
у налагодженні співробітництва між суб’єктами господарювання та споживачами послуг; вирішенні 
нагальних проблем, що виникають між органами місцевого самоврядування та господарюючими 
суб’єктами; вдосконаленні суспільно-економічних відносин з іншими інституціями; врівноваженні 
інтересів регіонів, територіальних громад, бізнесу та власників водопровідно -каналізаційної 
інфраструктури

Удосконалення обігу інформації про наявність та реалізацію інноваційних проектів, програм, 
проведення конференцій, семінарів, створення професійних асоціацій в перспективі забезпечать 
інтенсивний інноваційний розвиток підприємств ВКГ.

Вдосконалення інституційно-фінансового забезпечення полягає у пошуку і використанні нових 
джерел й інструментів фінансування інноваційного розвитку, формуванні тарифної політики на 
ринкових засадах із використанням принципів стимулюючого регулювання, як одного із 
найважливіших інструментів належного фінансування інновацій [43].

Як видно з наведеного рисунку, основними суб’єктами, які покликані здійснювати реформи в 
інституційному забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку сфери ВКГ є Мінрегіон та 
НКРЕКП, які визначають концептуальні засади реформування ВКГ. Допоміжні функції, які 
реалізуються на регіональному, локальному та місцевому рівнях, здійснюються структурними 
підрозділами обласних і районних державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування з 
питань ЖКГ та власне підприємствами ВКГ. Частково функції інноваційно-інвестиційного розвитку
сфери ВКГ бере на себе населення та комерційні споживачі, забезпечуючи своєчасну плату за спожиті 
комунальні послуги [47].

Запропонований механізм враховує сучасні тенденції розвитку підприємств сфери ВКГ, 
характерні особливості господарської діяльності таких господарюючих суб’єктів, орієнтований на 
активізацію інноваційного розвитку та отримання сумарного соціо-еколого-економічного ефекту від 
інноваційної діяльності підприємств ВКГ.

Отже, ефективна реалізація механізму інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного 
розвитку в сфері ВКГ можлива через вирішення проблем правового, організаційного, кадрового, 
інформаційного та фінансового забезпечення. Успіх і темп інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств ВКГ в значній мірі залежить від обґрунтованості, виваженості й адаптованості дій 
суб’єктів господарювання, підготовленості та мотивації їх керівників і співробітників, зацікавленості й 
узгодженості дій органів влади усіх рівнів. 

Підсумовуючи зазначене, констатуємо, що удосконалення інституційного забезпечення 
сприятиме активізації інноваційного розвитку підприємств ВКГ, а саме: дозволить удосконалити 
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існуюче й сформувати сприятливе інституційне середовище, здійснити інвестування в екоінноваційні 
проекти, новітні технології очистки питної води та знезараження стоків, прискорити зростання 
економіки підприємств ВКГ у довгостроковому періоді, підвищити якість надання послуг із 
водопостачання й водовідведення, покращити стан здоров’я населення та добробут нації, поліпшити 
природоохоронну діяльність, створити умови для подальшого ефективного використання 
інноваційного потенціалу та розв’язати важливі соціально-економічні проблеми суспільства. 

9.5. Система інституційного забезпечення процесу впровадження  
інтегрованої системи управління якістю діяльності підприємств  

водопровідно-каналізаційного господарства 

Ринкові трансформації національної економіки обумовили зростання вимог до якості робіт та 
послуг, забезпечення потреб споживачів. У зв’язку з цим підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства потребують перегляду існуючих підходів, методів та прийомів господарювання, що, з 
одного боку дозволили б реалізувати їх соціально-економічні функції, з іншого, екологічні як 
природокористувачів.  

Одним з інструментів вирішення зазначених екологічних та економічних проблем є сертифікація 
інтегрованих систем управління якості (ІСУЯ) як невід’ємної частини вимог стратегічних партнерів 
України для інтеграції у європейські структури.  

Діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства направлена на реалізацію 
основних напрямів  державної політики в галузі раціонального використання водних ресурсів, 
забезпечення пріоритетних напрямків розвитку водного господарства, комплексного використання та 
охорони водних ресурсів, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних 
ресурсах, впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, передового досвіду роботи, з 
урахуванням досягнень екологічного менеджменту. Проте для забезпечення ефективної діяльності 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства необхідна розробка та запровадження 
інтегрованої системи управління якістю, яка враховуватиме сучасні тенденції менеджменту і екологічні 
проблеми, характерні для України. 

Система інституційного забезпечення процесу впровадження ІСУЯ включає три підсистеми: 
підсистему законодавчо-нормативного забезпечення,  структурно-організаційного забезпечення, 
документообігу (табл. 9.14).  

Підсистеми тісно пов’язані між собою, тому ефективність їх функціонування визначається 
ефективністю комунікацій і продуманістю зв’язків і процедур їх забезпечення. 

Використання багаторівневої структури законодавчо-нормативного забезпечення доцільне з 
таких точок зору: 
- зрозумілості, прозорості формування; 
- відповідності рівням організаційної структури (рівням менеджменту); 
- зручності та практичності у використанні в контексті процесного підходу до формування ІСУЯ;  
- зручності відображення інформації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення ІСУЯ 

підприємства; 
- відповідності методичного забезпечення процедур і процесів ІСУЯ. 

Перший рівень – законодавчого забезпечення функціонування підприємств сфери водного 
господарства: національні та міжнародні акти, які є основою і обмежувальним чинником при 
формуванні нормативних і програмних документів нижчих рівнів.  

Другий рівень – стандарти, включає найперше ІSO 9001:2007 Системи управління якості, ІSO 
14001 Системи управління навколишнього середовища, ОНSAS 18001:1999 Системи менеджменту 
промислової безпеки й охорони здоров'я. Саме вони визначають вимоги до якості продукції та послуг 
підприємства, його соціальні та екологічні пріоритети [66]. 

Програмні документи (третій рівень) – це стратегія розвитку підприємства, політика в сфері 
якості, Програма якості, Проект упровадження ІСУЯ, Програма навчання персоналу в галузі якості. 
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Таблиця 9.14 

Система інституційного забезпечення проекту* 

Рівні Група Зміст 

Законодавчо-нормативне забезпечення 

І. 
 

Закони 

"Водний кодекс України" від 06.06.1995р. N 213/95-ВР. 
Закон України "Про Загальнодержавну програму Питна вода України на 2006-2020 роки" 
від 03.03.2005р. N2455-IV. 

Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (із 
змінами та доповненнями)”. 
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002р. N2918-III. 

Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Правил надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 
типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення" від 21.07.2005р. N630. 

ІІ. 
 

Стан-

дарти 

ІSO 9001:2008 „Системи управління якістю” 

ISO серії 9000 „Управління якістю” 

OHSAS 18001 „Безпека життєдіяльності” 

ІSO 14001:1996 „Системи управління навколишнім середовищем”, 
ОНSAS 18001:1999 „Системи управління промислової безпеки й охорони здоров'я” 

OHSAS 18001 „Безпека життєдіяльності” 

ДСТУ ISO серії 14000 „Управління навколишнім середовищем”, 
ISO 14062 „Управління навколишнім середовищем. Включення аспектів навколишнього 
середовища до проектування та розроблення продукції” 

ДСТУ ISO серії 9000 „Управління якістю довкілля” 

OMSAS „Безпека”, НАССР „Система контролю критичних точок” ISO\IEC 27001 

„Інформаційна безпека” 

ДСТУ 4161-2003 „Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги” [65] 

ІІІ. 
 

Програ-

мні доку-

менти 

Стратегія розвитку підприємства 

Політика в сфері якості 
Програма якості 
Проект впровадження ІСУЯ 

Програма навчання персоналу в області якості 

ІV. 
 

Норма-

тивні 
акти 

Настанова з якості. Положення про підрозділи. Положення про бізнес-процеси. Положення 
про процеси якості. Положення про технічні процеси. 

V. 

 

Докуме-

нтовані 
проце-

дури 

Метрики процесів. Метрики для оцінювання 

продукції і процесів. Шаблони записів про якість 

Документована процедура Попереджуючі дії 
Документована процедура Управління документацією 

Документована процедура Управління записами по якості 
Документована процедура Внутрішній аудит 

Документована процедура Коригувальні дії 
Документована процедура Попереджуючі дії 

VІ. 
Інструк-ції 

та мето-

дики 

Посадові інструкції. 
Робочі інструкції. 

Документообіг 

І. 
ІІ. 
ІІІ. 

 

Структура та склад документації ІСУЯ 

Процедура управління документами та записами про якість 

Матриця користувачів документацією ІСУЯ 

Організаційна структура 

І. 
Топ-

менед-

жменту 

Функціонально-штабна структура 

ІІ. Функціо-

нальний 
Крос-функціональна структура 

ІІІ. Проце-сів Бригадна структура 
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Таблиця 9.14
Система інституційного забезпечення проекту*

Рівні Група Зміст

Законодавчо-нормативне забезпечення

І. Закони

"Водний кодекс України" від 06.06.1995р. N 213/95-ВР. 
Закон України "Про Загальнодержавну програму Питна вода України на 2006-2020 роки" 
від 03.03.2005р. N2455-IV.

Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини (із 
змінами та доповненнями)”.
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002р. N2918-III.

Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Правил надання послуг з 
централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та 
типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення" від 21.07.2005р. N630.

ІІ. Стан-

дарти

ІSO 9001:2008 „Системи управління якістю”
ISO серії 9000 „Управління якістю”
OHSAS 18001 „Безпека життєдіяльності”
ІSO 14001:1996 „Системи управління навколишнім середовищем”,
ОНSAS 18001:1999 „Системи управління промислової безпеки й охорони здоров'я”
OHSAS 18001 „Безпека життєдіяльності”
ДСТУ ISO серії 14000 „Управління навколишнім середовищем”,
ISO 14062 „Управління навколишнім середовищем. Включення аспектів навколишнього 
середовища до проектування та розроблення продукції”
ДСТУ ISO серії 9000 „Управління якістю довкілля”
OMSAS „Безпека”, НАССР „Система контролю критичних точок” ISO\IEC

„Інформаційна безпека”
ДСТУ 4161- 03 „Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги” [65]

ІІІ. Програ-

мні доку-

менти

Стратегія розвитку підприємства
Політика в сфері якості
Програма якості
Проект впровадження ІСУЯ
Програма навчання персоналу в області якості

ІV. Норма-

тивні
акти

Настанова з якості. Положення про підрозділи. Положення про бізнес-процеси. Положення 
про процеси якості. Положення про технічні процеси.

V.

Докуме-

нтовані 
проце-

дури

Метрики процесів. Метрики для оцінювання
продукції і процесів. Шаблони записів про якість
Документована процедура Попереджуючі дії
Документована процедура Управління документацією
Документована процедура Управління записами по якості
Документована процедура Внутрішній аудит
Документована процедура Коригувальні дії
Документована процедура Попереджуючі дії

VІ.
Інструк-ції 

та мето-

дики

Посадові інструкції.
Робочі інструкції.

Документообіг
І. 
ІІ.
ІІІ.

Структура та склад документації ІСУЯ
Процедура управління документами та записами про якість
Матриця користувачів документацією ІСУЯ

Організаційна структура

І.
Топ-

менед-

жменту
Функціонально-штабна структура

ІІ. Функціо-

нальний Крос-функціональна структура

ІІІ. Проце-сів Бригадна структура
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Стратегія діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) повинна 
бути направлена на досягнення збалансованого розвитку водного господарства та покращення 
показників діяльності підприємства з урахуванням економічних, екологічних і соціальних пріоритетів.  

Фундаментальною основою ІСУЯ підприємства є реалізація принципів менеджменту якості, 
сформульованих у стандарті ДСТУ ISO 9000-2007, 14001 та TQM. Нові стандарти ISO 9000 версії 2011 
року вимагають узгодження політики в галузі якості з стратегічним плануванням і прогнозуванням 
розвитку організації. Політику у сфері якості формують на основі стратегії, періодично корегують на 
основі самооцінки та аналізу результатів діяльності підприємства. Для виконання цих вимог стандартів  
ISO ми пропонуємо алгоритм формування стратегічного набору підприємства (рис. 9.21). 

 

 
 

Рис. 9.21. Алгоритм формування стратегічного набору підприємств ВКГ  у сфері якості 
 

Аналізувати середовище важливо комплексно, тобто включаючи аналіз макросередовища 
(політичні, законодавчо-нормативні, фінансово-економічні, природно-географічні, техніко-

технологічні та інші групи чинників), мезосередовища (ринки, користувачі, замовники, потенційні 
ринки робіт та надання послуг, постачальники та ін.) та внутрішнього середовища (цілі, фінансові 
результати, послуги, технологія та ін.).  

Особливу увагу варто приділити діагностиці стану підприємств ВКГ. Оскільки зазвичай 
підприємства є природним монополістами, то не можна використати традиційні методики оцінки 
потенціалу, рівня його розвитку та використання. Потрібно формувати „ідеальну модель” або брати для 
порівняння показники аналогічних підприємств інших регіонів, що теж проблематично. Проте саме 
діагностика дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози 
зовнішнього оточення, визначити стратегічні прогалини або розриви.  

Теж монопольне становище унеможливлює використання типових стратегій – ні орієнтованих на 
ринок, ні конкурентних. Визначення стратегії розвитку підприємств ВКГ  повинно максимально 
узгоджуватися з його соціальними та екологічними пріоритетами розвитку та орієнтуватися на 
забезпечення якості послуг та робіт. 
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Альтернативними стратегіями можуть бути: реінжиніринг бізнес-процесів, загальне 
обслуговування устаткування. 

Стратегію розвитку підприємств ВКГ оформлюють у вигляді окремого документу з такими 
розділами: 

Розділ 1. Бачення.  
Розділ 2. Місія. 
Розділ 3. Критерії лідерства.  
Розділ 4. Результати аналізу середовища, діагностики, прогнозування. 
Розділ 5. Цілі розвитку підприємства.  
Розділ 6. Опис обраної стратегії чи стратегічного набору. 
Розділ 7. Стратегічний план (планування реалізації стратегії). 
Розділ 8. Ресурсне та організаційне забезпечення реалізації стратегії.  
Розділ 9. Очікувані результати. 
На основі цього документа, як зазначали вище, формують політику в сфері якості, конкретні 

положення якої відображаються у Програмі якості. 
Програма якості направлена на постійне покращення якості робіт (послуг), а також на досягнення 

результативності та ефективності повного циклу виконання операцій із виконання повних робіт, 
послуг, включаючи визначення: 

- характеристик, у випадку покращення яких замовники, населення, суспільство та підприємство 
отримали б найбільшу вигоду; 

- будь-яких змін вимог ринку, потреб регіону, населення, які впливатимуть на замовлення робіт, 
послуг, що надають; 

- будь-яких відхилень від заданої якості робіт, послуг, що виконують внаслідок неефективності 
чи недостатності контролю, передбаченого в ІСУЯ; 

- можливості зниження витрат на процес виконання робіт (послуг). 
Проект упровадження ІСУЯ, Програма навчання персоналу у сфері якості є підтримуючими 

програмними документами.  

Основними нормативними актами (четвертий рівень), що приймають на рівні підприємства, є 
Настанова з якості, Положення про підрозділи, Положення про бізнес-процеси, Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси. 

У Настанові з якості коротко викладено політику якості компанії, декларацію зобов'язань 
компанії перед споживачами, клієнтами, партнерами, цілі компанії, основні положення і методи 
забезпечення якості.  

Положення про підрозділи містять характеристику основних підрозділів підприємства ІСУЯ, з 
визначення функцій, повноважень, відповідальності за якість роботи та забезпечення відповідних 
процесів ІСУЯ.  

Ця інформація конкретизується в низці положень про процеси. Зокрема, в Положенні про бізнес-

процеси подано їх перелік, опис, вимоги, критерії оцінки. Аналогічну структуру мають Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси. У цей рівень входять нормативні акти окремих 
підрозділів підприємства, певного проекту. Це інструкції, настанови, стандарти, що регламентують 
сукупність процедур із забезпечення якості з вказівкою, яким шляхом, яким персоналом і за допомогою 
яких засобів досягають необхідні характеристики якості. Як правило, одним документом охоплюють 
одну функцію для одного або декількох підрозділів. На цьому рівні виявляються комерційні таємниці 
компанії в галузі організації управління якістю.  

Процедурний рівень найбільший і вимагає кропіткої роботи від виконавців. Чим детальнішою та 
продуманішою буде певна процедура та її документування, тим буде менше питань і помилок у 
діяльності конкретних працівників, при взаємодії різних підрозділів тощо. А це безпосередньо 
відобразиться на якості роботи, надання послуг. 

У стандарті ІSО 9001-2011 документовану процедуру визначають як документ, що містить 
процедуру, і який встановлює спосіб здійснення діяльності або процесу. Відповідно до стандарту 
підприємство має розробити і підтримувати шість обов'язкових документованих процедур: управління 
документацією; управління записами про якість; проведення внутрішніх аудитів; управління 
невідповідною продукцією; коригувальні дії; попереджуючі дії. 

Документована процедура Управління документацією забезпечує встановлення порядку 
управління документацією в ІСУЯ. Положення дійсної процедури обов'язкові для всіх підрозділів 
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Альтернативними стратегіями можуть бути: реінжиніринг бізнес-процесів, загальне 
обслуговування устаткування.

Стратегію розвитку підприємств ВКГ оформлюють у вигляді окремого документу з такими 
розділами:

Розділ 1. Бачення. 
Розділ 2. Місія.
Розділ 3. Критерії лідерства. 
Розділ 4. Результати аналізу середовища, діагностики, прогнозування.
Розділ 5. Цілі розвитку підприємства. 
Розділ 6. Опис обраної стратегії чи стратегічного набору.
Розділ 7. Стратегічний план (планування реалізації стратегії).
Розділ 8. Ресурсне та організаційне забезпечення реалізації стратегії. 
Розділ 9. Очікувані результати.
На основі цього документа, як зазначали вище, формують політику в сфері якості, конкретні 

положення якої відображаються у Програмі якості.
Програма якості направлена на постійне покращення якості робіт (послуг), а також на досягнення 

результативності та ефективності повного циклу виконання операцій із виконання повних робіт, 
послуг, включаючи визначення:

- характеристик, у випадку покращення яких замовники, населення, суспільство та підприємство 
отримали б найбільшу вигоду;

- будь-яких змін вимог ринку, потреб регіону, населення, які впливатимуть на замовлення робіт, 
послуг, що надають;

- будь-яких відхилень від заданої якості робіт, послуг, що виконують внаслідок неефективності 
чи недостатності контролю, передбаченого в ІСУЯ;

- можливості зниження витрат на процес виконання робіт (послуг).
Проект упровадження ІСУЯ, Програма навчання персоналу у сфері якості є підтримуючими 

програмними документами
Основними нормативними актами (четвертий рівень), що приймають на рівні підприємства, є 

Настанова з якості, Положення про підрозділи, Положення про бізнес-процеси, Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси.

У Настанові з якості коротко викладено політику якості компанії, декларацію зобов'язань 
компанії перед споживачами, клієнтами, партнерами, цілі компанії, основні положення і методи 
забезпечення якості. 

Положення про підрозділи містять характеристику основних підрозділів підприємства ІСУЯ, з 
визначення функцій, повноважень, відповідальності за якість роботи та забезпечення відповідних 
процесів ІСУЯ. 

Ця інформація конкретизується в низці положень про процеси. Зокрема, в Положенні про бізнес-

процеси подано їх перелік, опис, вимоги, критерії оцінки. Аналогічну структуру мають Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси. У цей рівень входять нормативні акти окремих 
підрозділів підприємства, певного проекту. Це інструкції, настанови, стандарти, що регламентують 
сукупність процедур із забезпечення якості з вказівкою, яким шляхом, яким персоналом і за допомогою 
яких засобів досягають необхідні характеристики якості. Як правило, одним документом охоплюють 
одну функцію для одного або декількох підрозділів. На цьому рівні виявляються комерційні таємниці 
компанії в галузі організації управління якістю. 

Процедурний рівень найбільший і вимагає кропіткої роботи від виконавців. Чим детальнішою та 
продуманішою буде певна процедура та її документування, тим буде менше питань і помилок у 
діяльності конкретних працівників, при взаємодії різних підрозділів тощо. А це безпосередньо 
відобразиться на якості роботи, надання послуг.

У стандарті ІSО 9001-2011 документовану процедуру визначають як документ, що містить 
процедуру, і який встановлює спосіб здійснення діяльності або процесу. Відповідно до стандарту 
підприємство має розробити і підтримувати шість обов'язкових документованих процедур: управління 
документацією; управління записами про якість; проведення внутрішніх аудитів; управління 
невідповідною продукцією; коригувальні дії; попереджуючі дії.

Документована процедура Управління документацією забезпечує встановлення порядку 
управління документацією в ІСУЯ. Положення дійсної процедури обов'язкові для всіх підрозділів 
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організації. Процедуру заплановано виконувати з використанням автоматизованої системи управління 
документацією (АСУД) інформаційно-аналітичної системи підприємства (ІАСП), що забезпечує: 
розробку документації і управління документообігом; оперативність у роботі з документами; 
надійність і безпека обробки і збереження документів; контроль при роботі з документами; управління 
документацією і записами. 

Документованою процедурою Управління записами по якості встановлюється порядок 
управління записами в ІСУЯ. При цьому використовуються шаблони записів про певні документи, що 
містять дані про досягнуті результати або свідчення здійсненої діяльності. Автором розроблено проект 
цього документа за процедурою, яка передбачає такі етапи: формулювання мети розробки, 
формулювання завдання виконавцеві (групі виконавців), розробка концепції документа, узгодження 
концепції документа з зацікавленими підрозділами, розробка проекту документа, узгодження тексту 
документа з зацікавленими особами, оформлення документа за шаблоном, реєстрація документа в 
ІСУЯ. 

Документована процедура Внутрішній аудит встановлює порядок і правила його проведення в 
ІСУЯ підприємства. Зміст документа міститиме  такі розділи: встановлення відповідності або 
невідповідності процесів ІСУЯ вимогам і застосуванню; визначення ефективності впровадженої ІСУЯ 
із погляду досягнення сформульованих цілей, встановлених у сфері якості; одержання даних для 
поліпшення ІСУЯ; перевірка виконання й оцінка ефективності коригувальних і попереджуючих заходів 
щодо результатів попередніх перевірок; задоволення нормативних вимог. 

Документована процедура Управління невідповідною продукцією є обов'язковою для всіх 
підрозділів підприємства, що вироблять продукцію, виконують роботи, надають послуги. Процедура 
передбачає ідентифікацію, документування невідповідних послуг, робіт, продукції і підготовку даних 
для планування коригувальних і попереджуючих дій. 

Для підприємств ВКГ  доцільно розробити документовані процедури таких груп: 
1) проектній продукції; інжинірингових, виробничих, технічних послугах; програмній продукції; 

закупці комплектуючих, матеріалів, технічного устаткування, технологій; 
2) управління виконанням робіт; виключення повторного виникнення виявленої невідповідності за 

рахунок аналізу причин і виконання коригувальних і попереджуючих дій; 
3) координації та моніторингу всіх дій щодо здійснення процедур, ідентифікації і документування 

невідповідностей; 
4) планування і виконання коригувальних і попереджувальних дій; 
5) оцінювання ефективності застосованих дій щодо усунення невідповідностей і їхніх причин; 
6) підтримка в робочому стані і збереження записів, що підтверджують виконання процедури; 
7) документування випадків неякісного проведення робіт, виконання замовлень, договорів на 

водопостачання та водовідведення. 
Документована процедура Коригувальні дії передбачає планування, виконання й оцінку 

результативності коригувальних дій при виникненні невідповідності або ряду невідповідностей у 
процесах ІСУЯ.  

Основними елементами документа є: джерела даних для складання плану коригувальних дій; 
порядок виконання коригувальних дій; критерії оцінювання результативності й ефективності 
корегувальних дій; порядок координації та моніторингу дій щодо здійснення процедур; порядок 
ідентифікації та документування коригувальних дій; план коригувальних дій; схема контролю за 
виконанням коригувальних дій; підходи (методика) оцінки результативності та ефективності 
виконаних коригувальних дій; порядок записів, що підтверджують виконання процедури. 

Процедура Попереджуючі дії передбачає планування, виконання й оцінку результативності й 
ефективності попереджуючих дій при виникненні потенційної невідповідності або ряду потенційних 
невідповідностей у процесах ІСУЯ. 

Попереджувальні дії спрямовані на зміни стратегії організації; політики і цілей у сфері якості; 
структури документації ІСУЯ; організаційної структури організації; відповідальності і повноважень у 
ІСУЯ; розподілу ресурсів; процесів ІСУЯ, у тому числі реінжинірингу бізнес-процесів; технології 
виробництва та надання послуг; методики виміру параметрів робіт і процесів. 

Документ містить розділи:  
- аналіз даних і факторів успіху організації;   
- прогнози змін на основі прогнозованих вимог споживача і даних оцінки задоволеності 

зацікавлених сторін, звітів про маркетингові дослідження, оглядів надійності і безпеки послуг, 
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науково-технічних досліджень і high-tech-оглядів, природних і техногенних факторів, політичної, 
економічної і соціальної ситуації; 

- оцінка ефективності процесів ІСУЯ;  
- прийняття рішень про необхідність попереджувальних дій; планування попереджувальних дій і 

їхнє виконання;  
- координацію і моніторинг усієї діяльності щодо здійснення процедури; оцінка результативності 

й ефективності початих попереджувальних дій; звіт і пропозицій щодо поліпшення системи управління 
якості. 

Нижній рівень – рівень інструкцій і методик, зокрема, це Посадові  Робочі та інші інструкції. У 
робочих інструкціях деталізують фрагменти процедур і розкривають деталі технологічних процесів. Як 
правило, один документ розробляється на одну процедуру, робочий процес, дію.  

Документація ІСУЯ підприємств ВКГ – це комплект документів, необхідних для належного 
функціонування системи якості. Документ ІСУЯ – будь-який матеріальний носій, що містить 
інформацію та реквізити, які дозволяють ідентифікувати дану інформацію. 

З точки зору принципу процесного підходу процес документообігу для підприємств ВКГ    можна 
уявити як специфічний технологічний процес, входом і виходом якого є документ. 

При документуванні ІСУЯ необхідно орієнтуватися на вимоги до документації, визначені в 
ДСТУ ISO 9001-2007. Глибина документації, котру розробляють, визначається складністю та 
взаємодією процесів, складністю послуг, які надають, та виконуваних робіт вимогам замовників. 

Визначення структури та складу документації ІСУЯ – одне з найпринциповіших питань 
документування. Для підприємств ВКГ доцільно сформувати такий перелік документації ІСУЯ: 
документально оформлені заяви щодо політики у галузі якості; Настанова з якості; документовані 
процедури, що вимагаються ДСТУ ISO 9001-2011; документи, необхідні для забезпечення ефективного 
планування, роботи та управління його процесами; записи про якість, що вимагають ДСТУ ISO 9001; 
методики виконання робіт, що виконують у відділах. Так, наприклад, проведення еколого - 

меліоративного моніторингу; спостереження за станом поверхневих водних об’єктів, що виконують 
працівники відділу водних ресурсів; процесів механізації робіт на водогосподарських об’єктах; 
процесів будівництва об’єктів; процесів аналізу якості води тощо. 

Ієрархічна структура документації ІСУЯ для підприємств ВКГ  зображена на рис. 9.22. 
 

 
 

Рис. 9.22. Ієрархія документів системи якості згідно ДСТУ ISO 9001-2011 
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науково-технічних досліджень і high-tec -оглядів, природних і техногенних факторів, політичної, 
економічної і соціальної ситуації;

- оцінка ефективності процесів ІСУЯ; 
- прийняття рішень про необхідність попереджувальних дій; планування попереджувальних дій і 

їхнє виконання; 
- координацію і моніторинг усієї діяльності щодо здійснення процедури; оцінка результативності 

й ефективності початих попереджувальних дій; звіт і пропозицій щодо поліпшення системи управління 
якості.

Нижній рівень рівень інструкцій і методик, зокрема, це Посадові Робочі та інші інструкції. У 
робочих інструкціях деталізують фрагменти процедур і розкривають деталі технологічних процесів. Як 
правило, один документ розробляється на одну процедуру, робочий процес, дію. 

Документація ІСУЯ підприємств ВКГ це комплект документів, необхідних для належного 
функціонування системи якості. Документ ІСУЯ будь-який матеріальний носій, що містить 
інформацію та реквізити, які дозволяють ідентифікувати дану інформацію.

З точки зору принципу процесного підходу процес документообігу для підприємств ВКГ    можна 
уявити як специфічний технологічний процес, входом і виходом якого є документ.

При документуванні ІСУЯ необхідно орієнтуватися на вимоги до документації, визначені в 
ДСТУ ISO 9001-2007. Глибина документації, котру розробляють, визначається складністю та 
взаємодією процесів, складністю послуг, які надають, та виконуваних робіт вимогам замовників.

Визначення структури та складу документації ІСУЯ одне з найпринциповіших питань 
документування. Для підприємств ВКГ доцільно сформувати такий перелік документації ІСУЯ: 
документально оформлені заяви щодо політики у галузі якості; Настанова з якості; документовані 
процедури, що вимагаються ДСТУ ISO 9001-2011; документи, необхідні для забезпечення ефективного 
планування, роботи та управління його процесами; записи про якість, що вимагають ДСТУ ISO 9001; 
методики виконання робіт, що виконують у відділах. Так, наприклад, проведення еколого -

меліоративного моніторингу; спостереження за станом поверхневих водних об’єктів, що виконують 
працівники відділу водних ресурсів; процесів механізації робіт на водогосподарських об’єктах; 
процесів будівництва об’єктів; процесів аналізу якості води тощо.

Ієрархічна структура документації ІСУЯ для підприємств ВКГ  зображена на рис. 9.22.

Рис. 9.22. Ієрархія документів системи якості згідно ДСТУ ISO 9001-2011
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Згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001-2009 та організації, ІСУЯ повинна бути 
встановлена та підтримана в робочому стані процедура управління всіма документами та записами про 
якість. Водночас наведені в цих стандартах вказівки носять фрагментарний характер і не охоплюють 
усіх робіт із управління документацією.  

Найбільш повне уявлення про зміст даного процесу може бути отримане на основі 
функціонального підходу до управління. Відомо, що при будь-якому управлінні виконують функції 
планування, організації, контролю, регулювання. Деталізація цих функцій щодо управління 
документацією дозволяє встановити склад і послідовність необхідних робіт (табл. 9.15). 

Таблиця 9.15   
Склад робіт із управління документацією ІСУЯ для підприємств ВКГ   

Стадії управління 
документацією та даними про 

якість 

Роботи з управління документацією 

Планування розробки 
документів 

Складання планів розробки та перегляду документів 

Організація розробки 
документації 

Розробка та узгодження документів. Затвердження документів. 
Уведення в дію документів. Забезпечення документами їх 
користувачів. 

Контроль документів 
Контроль правильності викладу та оформлення документів. 
Перевірка виконання вимог документів. 

Регулювання документів 

Внесення змін і доповнень у документи. Ревізія документів. 
Перегляд документів. Підтримування документів у робочому 
стані. Відміна документів. 

Врахування документів 
Реєстрація документів і даних про якість. Зберігання документів і 
даних про якість. 

 

Усі процедури управління документацією ІСУЯ та дані про якість регламентуються 
відповідними документами. Обсяг документації системи управління якістю підприємства визначають 
його розміром і видами діяльності; складністю процесів і їхньою взаємодією; компетенцією персоналу, 
відповідно до ПР 08.07 „Управління персоналом”. Документи, котрі потребує система управління 
якістю, повинні відповідати до ПР 01.07 „Вимоги до оформлення, змісту й ідентифікації процедур 
системи управління якістю”, ПР 02.07 „Вимоги до оформлення посадових інструкцій”, ПР 03.07 
„Вимоги до оформлення положень про підрозділи”, ПР 04.07 „Управління документацією й даними”. 

Наведена вище документація дозволяє забезпечити: 
1) затвердження документів на відповідність; 
2) ідентифікацію змін і статусу поточного перегляду документів; 
3) наявності в пунктах використання відповідних версій застосування документів; 
4) збереження документів;  
5) ідентифікацію документів зовнішнього походження, а також управління їхнім розсиланням 

відповідно до переліку документації; 
6) запобігання непередбаченого використання застарілих документів, а також використання 

відповідної їхньої ідентифікації, якщо вони залишені для будь-яких цілей. 
Дуже важливо, щоб ще на етапі опису процесів і розробки документації (до її затвердження) всі 

зацікавлені особи були ознайомлені з основними вимогами документації ІСУЯ, у т.ч. формами 
протоколів, процедурами прийняття рішень, періодичності звітності, критеріями оцінювання 
результативності процесів. 

Для кожного документа ІСУЯ (настанови з якості, методики, інструкції тощо) розроблено 
матрицю користувачів. У межах структурного підрозділу відповідальний за доведення вимог ІСУЯ є 
керівник цього підрозділу. 

Важливою складовою інституційних змін на підприємстві, пов’язаних із упровадженням ІСУЯ, є 
удосконалення організаційної структури. При цьому необхідно забезпечити:  

- виділення необхідних людських ресурсів для розробки ІСУЯ;  
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- можливість залучення до роботи всього персоналу підприємства, в першу чергу керівництва;  
- можливість оперативного розв'язання питань, що виникають у ході розробки;  
- погоджену діяльність різних підрозділів і служб у процесі розробки.  
Основною вимогою при формуванні ІСУЯ підприємств є використання власного персоналу за 

підтримки та консультацій сторонніх фахівців, котрі повинні мати такі якості: високий рівень знань у 
методології, а також досвід створення на практиці ІСУЯ; авторитет і здатність до навчання та 
переконання; незалежність і об'єктивність; спроможність забезпечити готовність ІСУЯ до сертифікації; 
спроможність під тиском інерції та можливої некомпетентності персоналу компанії утримати рівень 
розробки; мати можливість радитися з вищим керівництвом компанії і впливати на прийняття 
тактичних рішень для розвитку компанії.  

Проблемними моментами при розробці адаптованої до ІСУЯ організаційної структури є: 
1) вибір виду оргструктури; 
2) вибір провідних керівників за основними процедурами та рівнями менеджменту якості; 
3) вибір стилю керівництва та форм взаємодії. 
Одним із типів організаційних структур, що найефективніше враховувала б ситуацію та 

специфіку підприємства,  крос-функціональна структура управління. Вона відповідатиме цілям 
реорганізації підприємства, спонукатиме до підвищення рівня кваліфікації фахівців, технічного 
переоснащення. Крім того, досить зручна в умовах управління проектами. Тому її доцільно взяти за 
основу й адаптувати до системи процесів, а саме – робочі групи формувати за основними та 
допоміжними процесами. При цьому основні принципи такої організації управління будуть збережені. 

Перевагами крос-функціональної структури є скорочення управлінського апарату, підвищення 
ефективності управління; гнучке використання кадрів, їхніх знань і компетентності; наявність умов для 
самоудосконалення; можливість застосування ефективних методів планування й управління; менша 
потреба у фахівцях широкого профілю. 

Основні недоліки крос-функціональної структури – це ускладнення взаємодії, складність у 
координації робіт окремих бригад; високі вимоги до кваліфікації і відповідальності персоналу; високі 
вимоги до комунікацій. 

Автономність діяльності робочих груп у межах основних процесів визначатиме необхідність 
самостійного прийняття рішень і координацію діяльності по горизонталі. Це, у свою чергу, вимагатиме 
залучення працівників до вирішення завдань функціонування різних підрозділів.  

При цьому формування гнучких комунікацій розглядають, з одного боку, як перевагу, з іншого – 
додаткову проблему, пов’язану з необхідністю побудови ефективних комунікацій.   

Дотримання цих принципів підвищить рівень відповідальності керівників груп, їх працівників, 
що мотивуватиме до підвищення компетентності. 

На відміну від класичної схеми, побудованої на цих принципах, де прямо зберігаються 
функціональні підрозділи, пропонуємо внести зміни, що відображатимуть специфіку роботи ІСУЯ.  

Насамперед  слід призначити представника керівництва з якості, який очолює проект з розробки 
ІСУЯ. До обов'язків представника керівництва входить: забезпечення розробки, впровадження й 
підтримки в робочому стані процесів, необхідних ІСУЯ; складання звітів вищому керівництву про 
функціонування ІСУЯ і необхідність її поліпшення; сприяння поширенню розуміння вимог споживачів 
по всій організації; підтримка зв'язку з зовнішніми сторонами з питань, що стосуються ІСУЯ. 

Стандарт допускає, що представник керівництва виконує ці функції одночасно з іншими своїми 
обов'язками. Вважаємо, що представником керівництва з якості на підприємстві може бути заступник 
першого керівника з якості (головний інженер). Проте важливі особисті якості претендента.    

Для організації й координації робіт із упровадження та функціонування ІСУЯ пропонуємо 
створити координаційну раду з якості, яку очолює керівник підприємства, і входять „господарі” всіх 
процесів у галузі поширення ІСУЯ (заступники директора, керівники підрозділів, груп, бригад). 

Такий склад ради дозволяє приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства. Окрім 
контролю, організації і координації розробки ІСУЯ, на засіданнях ради можуть розглядати будь-які 
питання, пов'язані з підвищенням якості продукції і конкурентоспроможності підприємства. 

Для виконання цих робіт необхідно виділити відповідний персонал. Підприємства ВКГ  не мають 
відділу управління якістю, який  доцільно створити і покласти на нього зазначені нижче обов’язки: 

- забезпечення роботи координаційної ради; 
- планування й відстеження виконання різних заходів у межах розробки й упровадження ІСУЯ; 
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- можливість залучення до роботи всього персоналу підприємства, в першу чергу керівництва; 
- можливість оперативного розв'язання питань, що виникають у ході розробки; 
- погоджену діяльність різних підрозділів і служб у процесі розробки. 
Основною вимогою при формуванні ІСУЯ підприємств є використання власного персоналу за 

підтримки та консультацій сторонніх фахівців, котрі повинні мати такі якості: високий рівень знань у 
методології, а також досвід створення на практиці ІСУЯ; авторитет і здатність до навчання та 
переконання; незалежність і об'єктивність; спроможність забезпечити готовність ІСУЯ до сертифікації; 
спроможність під тиском інерції та можливої некомпетентності персоналу компанії утримати рівень 
розробки; мати можливість радитися з вищим керівництвом компанії і впливати на прийняття 
тактичних рішень для розвитку компанії. 

Проблемними моментами при розробці адаптованої до ІСУЯ організаційної структури є:
1) вибір виду оргструктури;
2) вибір провідних керівників за основними процедурами та рівнями менеджменту якості;
3) вибір стилю керівництва та форм взаємодії.
Одним із типів організаційних структур, що найефективніше враховувала б ситуацію та 

специфіку підприємства,  крос-функціональна структура управління. Вона відповідатиме цілям 
реорганізації підприємства, спонукатиме до підвищення рівня кваліфікації фахівців, технічного 
переоснащення. Крім того, досить зручна в умовах управління проектами. Тому її доцільно взяти за 
основу й адаптувати до системи процесів, а саме робочі групи формувати за основними та 
допоміжними процесами. При цьому основні принципи такої організації управління будуть збережені.

Перевагами крос-функціональної структури є скорочення управлінського апарату, підвищення 
ефективності управління; гнучке використання кадрів, їхніх знань і компетентності; наявність умов для 
самоудосконалення; можливість застосування ефективних методів планування й управління; менша 
потреба у фахівцях широкого профілю.

Основні недоліки крос-функціональної структури це ускладнення взаємодії, складність у 
координації робіт окремих бригад; високі вимоги до кваліфікації і відповідальності персоналу; високі 
вимоги до комунікацій.

Автономність діяльності робочих груп у межах основних процесів визначатиме необхідність 
самостійного прийняття рішень і координацію діяльності по горизонталі. Це, у свою чергу, вимагатиме 
залучення працівників до вирішення завдань функціонування різних підрозділів.

При цьому формування гнучких комунікацій розглядають, з одного боку, як перевагу, з іншого 
додаткову проблему, пов’язану з необхідністю побудови ефективних комунікацій.  

Дотримання цих принципів підвищить рівень відповідальності керівників груп, їх працівників, 
що мотивуватиме до підвищення компетентності.

На відміну від класичної схеми, побудованої на цих принципах, де прямо зберігаються 
функціональні підрозділи, пропонуємо внести зміни, що відображатимуть специфіку роботи ІСУЯ. 

Насамперед  слід призначити представника керівництва з якості, який очолює проект з розробки 
ІСУЯ. До обов'язків представника керівництва входить: забезпечення розробки, впровадження й 
підтримки в робочому стані процесів, необхідних ІСУЯ; складання звітів вищому керівництву про 
функціонування ІСУЯ і необхідність її поліпшення; сприяння поширенню розуміння вимог споживачів 
по всій організації; підтримка зв'язку з зовнішніми сторонами з питань, що стосуються ІСУЯ.

Стандарт допускає, що представник керівництва виконує ці функції одночасно з іншими своїми 
обов'язками. Вважаємо, що представником керівництва з якості на підприємстві може бути заступник 
першого керівника з якості (головний інженер). Проте важливі особисті якості претендента.   

Для організації й координації робіт із упровадження та функціонування ІСУЯ пропонуємо 
створити координаційну раду з якості, яку очолює керівник підприємства, і входять „господарі” всіх 
процесів у галузі поширення ІСУЯ (заступники директора, керівники підрозділів, груп, бригад).

Такий склад ради дозволяє приймати рішення з будь-яких питань діяльності підприємства. Окрім 
контролю, організації і координації розробки ІСУЯ, на засіданнях ради можуть розглядати будь-які 
питання, пов'язані з підвищенням якості продукції і конкурентоспроможності підприємства.

Для виконання цих робіт необхідно виділити відповідний персонал. Підприємства ВКГ  не мають 
відділу управління якістю, який  доцільно створити і покласти на нього зазначені нижче обов’язки:

- забезпечення роботи координаційної ради;
- планування й відстеження виконання різних заходів у межах розробки й упровадження ІСУЯ;
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- координація розробки документів ІСУЯ, а також безпосередній опис таких процесів, як 
управління документацією, записами про якість, коригувальні та попереджуючі дії, внутрішні аудити, 
відповідальність вищого керівництва; 

- інформаційне узгодження документів ІСУЯ, аналіз їхньої відповідності вимогам стандарту; 
- контроль впровадження ІСУЯ, організація проведення її внутрішніх аудитів; 
- аналіз виявлених у роботі підприємства невідповідностей, визначення результативності 

проведених коригувальних і попереджуючих дій;  
- підготовка інформації для проведення аналізу функціонування ІСУЯ з боку вищого 

керівництва; 
- управління коректуванням документації ІСУЯ в процесі її змін і вдосконалювання. 

При цьому доцільно взяти за основу роботи концепцію наділення повноваженнями, що 
передбачає особисту участь підлеглих в ухваленні рішень по суті робіт, формах взаємодії, термінах, 
критеріях оцінки. При такому підході робота стає комплексною, взаємозв'язок різнорідних завдань у 
межах процесу вимагає спільної роботи в багатофункціональній групі і інтеграції розроблених 
елементів процесу в єдине рішення. Спільні рішення забезпечують значимість діяльності, усвідомлення 
досягнень, одержання повноважень, відчуття своєї актуальності тощо.  

Наділення повноваженнями підсилює мотивацію працівників до свідомої роботи, спрямованої на 
досягнення кінцевої мети, відповідальності та ретельності; нарощування компетенцій. 

Для ефективної організації роботи Групи управління якістю необхідно надати їй такі 
повноваження: право одержувати необхідну інформацію в галузі ІСУЯ від будь-яких посадових осіб, 
ознайомлюватися з відповідними документами і записами; право контролювати хід робіт у межах 
розробки ІСУЯ; право доступу до першого керівника підприємства, представника керівництва з якості, 
інших керівників.  

Важливо забезпечити роботу Групи управління якістю необхідними ресурсами (приміщення, 
інформація, оргтехніка, нормативна документація), надати її членам можливість проходити навчання в 
галузі якості. При організації роботи Групи управління якістю важливо забезпечити гласність її роботи, 
створити їй необхідний авторитет серед персоналу підприємства. 

Суттєвих змін потребує робота диспетчерської служби у зв’язку з запровадженням Єдиного вікна 
замовника та Інтернет - приймальні звернень громадян, що передбачає створення інформаційно-

аналітичного центру. 
Офіційне рішення про початок робіт з упровадження ІСУЯ викладено в наказі першого керівника 

підприємства, де визначено склад Координаційної ради і групи управління якістю, затверджено 
положення про них, призначено представників керівництва з якості (як по всьому підприємству, так і в 
разі необхідності, в окремих підрозділах), визначено їхні функції.  

Згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001 найвище керівництво організації (до складу якого, 
як правило, слід включати першого керівника та його заступників) зобов’язане: 

1) довести до всіх рівнів у організації важливість задоволення вимог замовника, а також 
відповідних законодавчих і нормативних вимог; 

2) сформулювати політику у сфері якості; 
3) забезпечити встановлення цілей у сфері якості; 
4) проводити періодичне аналізування системи управління якістю з погляду її результативності 

та можливостей поліпшення; 
5) забезпечувати розробку, впровадження та функціонування ІСУЯ всіма необхідними 

ресурсами; 
6) призначити представника керівництва, відповідального за: 
 - забезпечення встановлення, впровадження та підтримання процесів, необхідних для системи 

управління якістю; 
 - звітування перед найвищим керівництвом про функціонування системи управління якістю і про 

потребу її поліпшення; 
 - забезпечення обізнаності з вимогами замовника в межах організації;  
7) забезпечити встановлення в організації належних процесів інформування про політику, 

вимоги, цілі та досягнення у сфері якості.  
Діяльність на основі запропонованої організаційної структури забезпечує вирішення таких 

основних положень управління: 
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1) різнобічність: здатність до різної діяльності, що вимагає використання різних навичок і прояву 
багатогранності таланту службовця; 

2) розуміння завдання: ясність кінцевих і проміжних результатів роботи, що роблять її видимою 
від початку до кінця; 

3) значимість завдання: усвідомлення значимості має значний вплив на роботу людей; 
4) самоврядування: надання істотної волі при виконанні роботи; 
5) зворотній зв'язок: виконання дій з опорою на інформацію про ефективність (результатах) 

їхнього попереднього виконання. 
Отже, запропонована методика розробки та впровадження ІСУЯ адаптована до особливостей 

діяльності підприємств ВКГ, забезпечить успішне їх функціонування в умовах ринкової економіки, 
глобалізації, екологізації всіх сфер діяльності.  

9.6. Механізми впровадження систем управління якістю на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства 

Проект впровадження системи управління якістю (СУЯ) – це сукупність взаємопов’язаних 
заходів щодо реалізації мети розвитку підприємства на основі процесного підходу задля переходу на 
нову наскрізну систему забезпечення якості в усіх сферах його діяльності. 

Проект впровадження СУЯ підприємства містить такі етапи: 
1) розробка ідеальної моделі майбутнього підприємства, що відповідає стратегічній меті 

розвитку;  
2) аналіз середовища, діагностики стану, оцінка бізнес-процесів в даний момент; 
3) прогнозування;  
4) формування стратегічної мети; 
5) вивчення альтернативних стратегій, вибір стратегії розвитку; 
6) стратегічне планування, розробка системи нормативного забезпечення діяльності; 
7) організаційні зміни на основі процесного підходу; 
8) розробка нових або зміна процесів; 
9) створення системи документообігу, адаптованої до нової організаційної структури та 

процесів; 
10) розробка системи інформаційно-аналітичного забезпечення СУЯ; 
11) сертифікація СУЯ. 

Стратегія діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) повинна 
бути направлена на досягнення збалансованого розвитку водного господарства та покращення 
показників діяльності підприємства з урахуванням економічних, екологічних і соціальних пріоритетів.  

Фундаментальною основою СУЯ підприємства є реалізація принципів менеджменту якості, 
сформульованих у стандарті ДСТУ ISO 9000-2008, 14001 та TQM. Нові стандарти ISO 9000 версії 2012 
року вимагають узгодження політики в галузі якості з стратегічним плануванням і прогнозуванням 
розвитку організації. Політику у сфері якості формують на основі стратегії, періодично корегують на 
основі самооцінки та аналізу результатів діяльності підприємства. Для виконання цих вимог стандартів  
ISO запропоновано алгоритм формування стратегічного набору підприємства (рис. 9.1.).   

Аналізувати середовище важливо комплексно, тобто включаючи аналіз макросередовища 
(політичні, законодавчо-нормативні, фінансово-економічні, природно-географічні, техніко-

технологічні та інші групи чинників), мезосередовища (ринки, користувачі, замовники, потенційні 
ринки робіт та надання послуг, постачальники та ін.) та внутрішнього середовища (цілі, фінансові 
результати, послуги, технологія та ін.).  

Особливу увагу варто приділити діагностиці стану РОВКПВКГ „Рівнеоблводоканал” . Оскільки 
підприємство є природним монополістом, то не можна використати традиційних методик оцінки 
потенціалу, рівня його розвитку та використання. Потрібно формувати „ідеальну модель” або брати для 
порівняння показники аналогічних підприємств інших регіонів, що теж проблематично. Проте саме 
діагностика дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози 
зовнішнього оточення, визначити стратегічні прогалини або розриви. 
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1) різнобічність: здатність до різної діяльності, що вимагає використання різних навичок і прояву 
багатогранності таланту службовця;

2) розуміння завдання: ясність кінцевих і проміжних результатів роботи, що роблять її видимою 
від початку до кінця;

3) значимість завдання: усвідомлення значимості має значний вплив на роботу людей;
4) самоврядування: надання істотної волі при виконанні роботи;
5) зворотній зв'язок: виконання дій з опорою на інформацію про ефективність (результатах) 

їхнього попереднього виконання.
Отже, запропонована методика розробки та впровадження ІСУЯ адаптована до особливостей 

діяльності підприємств ВКГ, забезпечить успішне їх функціонування в умовах ринкової економіки, 
глобалізації, екологізації всіх сфер діяльності. 

Механізми впровадження систем управління якістю на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства

Проект впровадження системи управління якістю (СУЯ) це сукупність взаємопов’язаних 
заходів щодо реалізації мети розвитку підприємства на основі процесного підходу задля переходу на 
нову наскрізну систему забезпечення якості в усіх сферах його діяльності.

Проект впровадження СУЯ підприємства містить такі етапи:
1) розробка ідеальної моделі майбутнього підприємства, що відповідає стратегічній меті 

розвитку; 
2) аналіз середовища, діагностики стану, оцінка бізнес-процесів в даний момент;
3) прогнозування; 
4) формування стратегічної мети;
5) вивчення альтернативних стратегій, вибір стратегії розвитку;
6) стратегічне планування, розробка системи нормативного забезпечення діяльності;
7) організаційні зміни на основі процесного підходу;
8) розробка нових або зміна процесів;
9) створення системи документообігу, адаптованої до нової організаційної структури та 

процесів;
10) розробка системи інформаційно-аналітичного забезпечення СУЯ;
11) сертифікація СУЯ.

Стратегія діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) повинна 
бути направлена на досягнення збалансованого розвитку водного господарства та покращення 
показників діяльності підприємства з урахуванням економічних, екологічних і соціальних пріоритетів. 

Фундаментальною основою СУЯ підприємства є реалізація принципів менеджменту якості, 
сформульованих у стандарті ДСТУ ISO 9000-2008, 14001 та TQM. Нові стандарти ISO 9000 версії 2012 
року вимагають узгодження політики в галузі якості з стратегічним плануванням і прогнозуванням 
розвитку організації. Політику у сфері якості формують на основі стратегії, періодично корегують на 
основі самооцінки та аналізу результатів діяльності підприємства. Для виконання цих вимог стандартів  
ISO запропоновано алгоритм формування стратегічного набору підприємства (рис. 9.1.).  

Аналізувати середовище важливо комплексно, тобто включаючи аналіз макросередовища 
(політичні, законодавчо-нормативні, фінансово-економічні, природно-географічні, техніко-

технологічні та інші групи чинників), мезосередовища (ринки, користувачі, замовники, потенційні 
ринки робіт та надання послуг, постачальники та ін.) та внутрішнього середовища (цілі, фінансові 
результати, послуги, технологія та ін.). 

Особливу увагу варто приділити діагностиці стану РОВКПВКГ „Рівнеоблводоканал” . Оскільки 
підприємство є природним монополістом, то не можна використати традиційних методик оцінки 
потенціалу, рівня його розвитку та використання. Потрібно формувати „ідеальну модель” або брати для 
порівняння показники аналогічних підприємств інших регіонів, що теж проблематично. Проте саме 
діагностика дозволяє виявити сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози 
зовнішнього оточення, визначити стратегічні прогалини або розриви.
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Рис. 9.23. Формування стратегічного набору підприємства ВКГ у сфері якості 
* Розроблено автором 
 

Теж монопольне становище унеможливлює використання типових стратегій – ні орієнтованих на 
ринок, ні конкурентних. На нашу думку, визначення стратегії розвитку РОВКПВКГ 
„Рівнеоблводоканал” повинно максимально узгоджуватися з його соціальними та екологічними 
пріоритетами розвитку та орієнтуватися на забезпечення якості послуг та робіт. 

Альтернативними стратегіями можуть бути: реінжиніринг бізнес-процесів, загальне 
обслуговування устаткування. 

Стратегію розвитку для підприємств ВКГ оформляють у вигляді окремого документу з такими 
розділами: 

Розділ 1. Бачення.  
Розділ 2. Місія. 
Розділ 3. Критерії лідерства.  
Розділ 4. Результати аналізу середовища, діагностики, прогнозування. 
Розділ 5. Цілі розвитку підприємства.  
Розділ 6. Опис обраної стратегії чи стратегічного набору. 
Розділ 7. Стратегічний план (планування реалізації стратегії). 
Розділ 8. Ресурсне та організаційне забезпечення реалізації стратегії.  
Розділ 9. Очікувані результати. 
На основі цього документа, як зазначали вище, формують політику в сфері якості, конкретні 

положення якої відображаються у Програмі якості. 
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Програма якості направлена на постійне покращення якості робіт (послуг), а також на досягнення 
результативності та ефективності повного циклу виконання операцій із виконання повних робіт, 
послуг, включаючи визначення: 

- характеристик, у випадку покращення яких замовники, населення, суспільство та підприємство 
отримали б найбільшу вигоду; 

- будь-яких змін вимог ринку, потреб регіону, населення, які впливатимуть на замовлення робіт, 
послуг, що надають; 

- будь-яких відхилень від заданої якості робіт, послуг, що виконують внаслідок неефективності 
чи недостатності контролю, передбаченого в СУЯ; 

- можливості зниження витрат на процес виконання робіт (послуг). 
Проект впровадження СУЯ, Програма навчання персоналу у сфері якості є підтримуючими 

програмними документами.  
Основними нормативними актами (четвертий рівень), що приймають на рівні підприємства, є 

Настанова з якості, Положення про підрозділи, Положення про бізнес-процеси, Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси. 

У Настанові з якості коротко викладено політику якості компанії, декларацію зобов'язань 
компанії перед споживачами, клієнтами, партнерами, цілі компанії, основні положення і методи 
забезпечення якості.  

Положення про підрозділи містять характеристику основних підрозділів підприємства СУЯ, з 
визначення функцій, повноважень, відповідальності за якість роботи та забезпечення відповідних 
процесів СУЯ.  

Ця інформація конкретизується в низці положень про процеси. Зокрема, в Положенні про бізнес-

процеси подано їх перелік, опис, вимоги, критерії оцінки. Аналогічну структуру мають Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси. У цей рівень входять нормативні акти окремих 
підрозділів підприємства, певного проекту. Це інструкції, настанови, стандарти, що регламентують 
сукупність процедур із забезпечення якості з вказівкою, яким шляхом, яким персоналом і за допомогою 
яких засобів досягають необхідні характеристики якості. Як правило, одним документом охоплюють 
одну функцію для одного або декількох підрозділів. На цьому рівні виявляються комерційні таємниці 
компанії в галузі організації управління якістю.  

Процедурний рівень найбільший і вимагає кропіткої роботи від виконавців. Чим детальнішою та 
продуманішою буде певна процедура та її документування, тим буде менше питань і помилок у 
діяльності конкретних працівників, при взаємодії різних підрозділів тощо. А це безпосередньо 
відобразиться на якості роботи, надання послуг. 

У стандарті ІSО 9001-2012 документовану процедуру визначають як документ, що містить 
процедуру, і який встановлює спосіб здійснення діяльності або процесу. Відповідно до стандарту 
підприємство має розробити і підтримувати шість обов'язкових документованих процедур: управління 
документацією; управління записами про якість; проведення внутрішніх аудитів; управління 
невідповідною продукцією; коригувальні дії; попереджуючі дії. 

Документована процедура Управління документацією забезпечує встановлення порядку 
управління документацією в СУЯ. Положення дійсної процедури обов'язкові для всіх підрозділів 
організації. Процедуру заплановано виконувати з використанням автоматизованої системи управління 
документацією (АСУД) інформаційно-аналітичної системи підприємства (ІАСП), що забезпечує: 
розробку документації і управління документообігом; оперативність у роботі з документами; 
надійність і безпека обробки і збереження документів; контроль при роботі з документами; управління 
документацією і записами. 

Документованою процедурою Управління записами по якості встановлюється порядок управління 
записами в СУЯ. При цьому використовуються шаблони записів про певні документи, що містять дані про 
досягнуті результати або свідчення здійсненої діяльності. Автором розроблено проект цього документа за 
процедурою, яка передбачає такі етапи: формулювання мети розробки, формулювання завдання 
виконавцеві (групі виконавців), розробка концепції документа, узгодження концепції документа з 
зацікавленими підрозділами, розробка проекту документа, узгодження тексту документа з зацікавленими 
особами, оформлення документа за шаблоном, реєстрація документа в СУЯ. 

Документована процедура Внутрішній аудит встановлює порядок і правила його проведення в 
СУЯ підприємства. Зміст документа міститиме  такі розділи: встановлення відповідності або 
невідповідності процесів СУЯ вимогам і застосуванню; визначення ефективності впровадженої СУЯ із 
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Програма якості направлена на постійне покращення якості робіт (послуг), а також на досягнення 
результативності та ефективності повного циклу виконання операцій із виконання повних робіт, 
послуг, включаючи визначення:

- характеристик, у випадку покращення яких замовники, населення, суспільство та підприємство 
отримали б найбільшу вигоду;

- будь-яких змін вимог ринку, потреб регіону, населення, які впливатимуть на замовлення робіт, 
послуг, що надають;

- будь-яких відхилень від заданої якості робіт, послуг, що виконують внаслідок неефективності 
чи недостатності контролю, передбаченого в СУЯ;

- можливості зниження витрат на процес виконання робіт (послуг).
Проект впровадження СУЯ, Програма навчання персоналу у сфері якості є підтримуючими 

програмними документами. 
Основними нормативними актами (четвертий рівень), що приймають на рівні підприємства, є 

Настанова з якості, Положення про підрозділи, Положення про бізнес-процеси, Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси.

У Настанові з якості коротко викладено політику якості компанії, декларацію зобов'язань 
компанії перед споживачами, клієнтами, партнерами, цілі компанії, основні положення і методи 
забезпечення якості. 

Положення про підрозділи містять характеристику основних підрозділів підприємства СУЯ, з 
визначення функцій, повноважень, відповідальності за якість роботи та забезпечення відповідних 
процесів СУЯ. 

Ця інформація конкретизується в низці положень про процеси. Зокрема, в Положенні про бізнес-

процеси подано їх перелік, опис, вимоги, критерії оцінки. Аналогічну структуру мають Положення про 
процеси якості, Положення про технічні процеси. У цей рівень входять нормативні акти окремих 
підрозділів підприємства, певного проекту. Це інструкції, настанови, стандарти, що регламентують 
сукупність процедур із забезпечення якості з вказівкою, яким шляхом, яким персоналом і за допомогою 
яких засобів досягають необхідні характеристики якості. Як правило, одним документом охоплюють 
одну функцію для одного або декількох підрозділів. На цьому рівні виявляються комерційні таємниці 
компанії в галузі організації управління якістю. 

Процедурний рівень найбільший і вимагає кропіткої роботи від виконавців. Чим детальнішою та 
продуманішою буде певна процедура та її документування, тим буде менше питань і помилок у 
діяльності конкретних працівників, при взаємодії різних підрозділів тощо. А це безпосередньо 
відобразиться на якості роботи, надання послуг.

У стандарті ІSО 9001-2012 документовану процедуру визначають як документ, що містить 
процедуру, і який встановлює спосіб здійснення діяльності або процесу. Відповідно до стандарту 
підприємство має розробити і підтримувати шість обов'язкових документованих процедур: управління 
документацією; управління записами про якість; проведення внутрішніх аудитів; управління 
невідповідною продукцією; коригувальні дії; попереджуючі дії.

Документована процедура Управління документацією забезпечує встановлення порядку 
управління документацією в СУЯ. Положення дійсної процедури обов'язкові для всіх підрозділів 
організації. Процедуру заплановано виконувати з використанням автоматизованої системи управління 
документацією (АСУД) інформаційно-аналітичної системи підприємства (ІАСП), що забезпечує: 
розробку документації і управління документообігом; оперативність у роботі з документами; 
надійність і безпека обробки і збереження документів; контроль при роботі з документами; управління 
документацією і записами.

Документованою процедурою Управління записами по якості встановлюється порядок управління 
записами в СУЯ. При цьому використовуються шаблони записів про певні документи, що містять дані про 
досягнуті результати або свідчення здійсненої діяльності. Автором розроблено проект цього документа за 
процедурою, яка передбачає такі етапи: формулювання мети розробки, формулювання завдання 
виконавцеві (групі виконавців), розробка концепції документа, узгодження концепції документа з 
зацікавленими підрозділами, розробка проекту документа, узгодження тексту документа з зацікавленими 
особами, оформлення документа за шаблоном, реєстрація документа в СУЯ.

Документована процедура Внутрішній аудит встановлює порядок і правила його проведення в 
СУЯ підприємства. Зміст документа міститиме  такі розділи: встановлення відповідності або 
невідповідності процесів СУЯ вимогам і застосуванню; визначення ефективності впровадженої СУЯ із 
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погляду досягнення сформульованих цілей, встановлених у сфері якості; одержання даних для 
поліпшення СУЯ; перевірка виконання й оцінка ефективності коригувальних і попереджуючих заходів 
щодо результатів попередніх перевірок; задоволення нормативних вимог. 

Документована процедура Управління невідповідною продукцією є обов'язковою для всіх 
підрозділів підприємства, що вироблять продукцію, виконують роботи, надають послуги. Процедура 
передбачає ідентифікацію, документування невідповідних послуг, робіт, продукції і підготовку даних 
для планування коригувальних і попереджуючих дій. 

Для підприємств ВКГ  доцільно розробити документовані процедури таких груп: 
- проектній продукції; інжинірингових, виробничих, технічних послугах; програмній продукції; 

закупці комплектуючих, матеріалів, технічного устаткування, технологій; 
- управління виконанням робіт; виключення повторного виникнення виявленої невідповідності за 

рахунок аналізу причин і виконання коригувальних і попереджуючих дій; 
- координації та моніторингу всіх дій щодо здійснення процедур, ідентифікації і документування 

невідповідностей; 
- планування і виконання коригувальних і попереджувальних дій; 
- оцінювання ефективності застосованих дій щодо усунення невідповідностей і їхніх причин; 
- підтримка в робочому стані і збереження записів, що підтверджують виконання процедури; 
- документування випадків неякісного проведення робіт, виконання замовлень, договорів на 

водопостачання та водовідведення. 
Документована процедура Коригувальні дії передбачає планування, виконання й оцінку 

результативності коригувальних дій при виникненні невідповідності або ряду невідповідностей у 
процесах СУЯ.  

Основними елементами документа є: джерела даних для складання плану коригувальних дій; 
порядок виконання коригувальних дій; критерії оцінювання результативності й ефективності 
корегувальних дій; порядок координації та моніторингу дій щодо здійснення процедур; порядок 
ідентифікації та документування коригувальних дій; план коригувальних дій; схема контролю за 
виконанням коригувальних дій; підходи (методика) оцінки результативності та ефективності 
виконаних коригувальних дій; порядок записів, що підтверджують виконання процедури. 

Процедура Попереджуючі дії передбачає планування, виконання й оцінку результативності й 
ефективності попереджуючих дій при виникненні потенційної невідповідності або ряду потенційних 
невідповідностей у процесах СУЯ. 

Попереджувальні дії спрямовані на зміни стратегії організації; політики і цілей у сфері якості; 
структури документації СУЯ; організаційної структури організації; відповідальності і повноважень у 
СУЯ; розподілу ресурсів; процесів СУЯ, у тому числі реінжинірингу бізнес-процесів; технології 
виробництва та надання послуг; методик виміру параметрів робіт і процесів. 

Документ містить розділи:  
- аналіз даних і факторів успіху організації;   
- прогнози змін на основі прогнозованих вимог споживача і даних оцінки задоволеності 

зацікавлених сторін, звітів про маркетингові дослідження, оглядів надійності і безпеки послуг, науково-

технічних досліджень і high-tech-оглядів, природних і техногенних факторів, політичної, економічної і 
соціальної ситуації; 

- оцінка ефективності процесів СУЯ;  
- прийняття рішень про необхідність попереджувальних дій; планування попереджувальних дій і 

їхнє виконання;  
- координацію і моніторинг усієї діяльності щодо здійснення процедури; оцінка результативності 

й ефективності початих попереджувальних дій; звіт і пропозицій щодо поліпшення системи управління 
якості. 

Нижній рівень – рівень інструкцій і методик, зокрема, це Посадові  Робочі та інші інструкції. У 
робочих інструкціях деталізують фрагменти процедур і розкривають деталі технологічних процесів. Як 
правило, один документ розробляється на одну процедуру, робочий процес, дію.  

Одним із типів організаційних структур, що найефективніше враховувала б ситуацію та 
специфіку підприємства,  крос-функціональна структура управління. Вона відповідатиме цілям 
реорганізації підприємства, спонукатиме до підвищення рівня кваліфікації фахівців, технічного 
переоснащення. Крім того, досить зручна в умовах управління проектами. Тому її доцільно взяти за 
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основу й адаптувати до системи процесів, а саме – робочі групи формувати за основними та 
допоміжними процесами. При цьому основні принципи такої організації управління будуть збережені. 

Перевагами крос-функціональної структури є скорочення управлінського апарату, підвищення 
ефективності управління; гнучке використання кадрів, їхніх знань і компетентності; наявність умов для 
самоудосконалення; можливість застосування ефективних методів планування й управління; менша 
потреба у фахівцях широкого профілю. 

Основні недоліки крос-функціональної структури – це ускладнення взаємодії, складність у 
координації робіт окремих бригад; високі вимоги до кваліфікації і відповідальності персоналу; високі 
вимоги до комунікацій. 

Автономність діяльності робочих груп у межах основних процесів визначатиме необхідність 
самостійного прийняття рішень і координацію діяльності по горизонталі. Це, у свою чергу, вимагатиме 
залучення працівників до вирішення завдань функціонування різних підрозділів.  

При цьому формування гнучких комунікацій розглядають, з одного боку, як перевагу, з іншого – 
додаткову проблему, пов’язану з необхідністю побудови ефективних комунікацій.   

Дотримання цих принципів підвищить рівень відповідальності керівників груп, їх працівників, 
що мотивуватиме до підвищення компетентності. 

На відміну від класичної схеми, побудованої на цих принципах, де прямо зберігаються 
функціональні підрозділи, пропонуємо внести зміни, що відображають специфіку роботи СУЯ (рис. 9.24).  

 

 
 

Рис. 9.24. Організаційна структура управління підприємства ВКГ з урахуванням СУЯ 
 

Насамперед  слід призначити представника керівництва з якості, який очолює проект з розробки 
СУЯ. До обов'язків представника керівництва входить: забезпечення розробки, впровадження й 
підтримки в робочому стані процесів, необхідних СУЯ; складання звітів вищому керівництву про 
функціонування СУЯ і необхідність її поліпшення; сприяння поширенню розуміння вимог споживачів 
по всій організації; підтримка зв'язку з зовнішніми сторонами з питань, що стосуються СУЯ. 
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основу й адаптувати до системи процесів, а саме робочі групи формувати за основними та 
допоміжними процесами. При цьому основні принципи такої організації управління будуть збережені.
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вимоги до комунікацій.

Автономність діяльності робочих груп у межах основних процесів визначатиме необхідність 
самостійного прийняття рішень і координацію діяльності по горизонталі. Це, у свою чергу, вимагатиме 
залучення працівників до вирішення завдань функціонування різних підрозділів. 

При цьому формування гнучких комунікацій розглядають, з одного боку, як перевагу, з іншого 
додаткову проблему, пов’язану з необхідністю побудови ефективних комунікацій.  

Дотримання цих принципів підвищить рівень відповідальності керівників груп, їх працівників, 
що мотивуватиме до підвищення компетентності.

На відміну від класичної схеми, побудованої на цих принципах, де прямо зберігаються 
функціональні підрозділи, пропонуємо внести зміни, що відображають специфіку роботи СУЯ (рис. 9.24). 

Рис. 9.24. Організаційна структура управління підприємства ВКГ з урахуванням СУЯ

Насамперед  слід призначити представника керівництва з якості, який очолює проект з розробки 
СУЯ. До обов'язків представника керівництва входить: забезпечення розробки, впровадження й 
підтримки в робочому стані процесів, необхідних СУЯ; складання звітів вищому керівництву про 
функціонування СУЯ і необхідність її поліпшення; сприяння поширенню розуміння вимог споживачів 
по всій організації; підтримка зв'язку з зовнішніми сторонами з питань, що стосуються СУЯ.
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Стандарт допускає, що представник керівництва виконує ці функції одночасно з іншими своїми 
обов'язками. Вважаємо, що представником керівництва з якості на підприємстві може бути заступник 
першого керівника з якості (головний інженер). Проте важливі особисті якості претендента. Він 
повинен бути авторитетним, мати повноваження приймати важливі рішення, володіти 
організаторськими здібностями, досвідом управління проектами, знанням підприємства, його послуг і 
процесів, знанням основних споживачів і постачальників.  

Для організації й координації робіт із упровадження та функціонування СУЯ пропонуємо 
створити координаційну раду з якості, яку очолює керівник підприємства, і входять „господарі” всіх 
процесів у галузі поширення СУЯ (заступники директора, керівники підрозділів, груп, бригад). 
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РОЗДІЛ 10.  
 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ 
АГРАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ  
В СИСТЕМІ ВОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

10.1. Ризики в аграрному використанні осушуваних земель 

В Україні, яка стала на шлях євроінтеграційних перетворень, досягнення сталого соціально-

економічного розвитку потребує узгодження стратегій, що спрямовані на економічне зростання і 
охорону навколишнього природного середовища. Ринковий механізм не забезпечує автоматичного 
вирішення екологічних проблем в цій сфері, результатом чого є складне становище природних 
екосистем, причому існує серйозна небезпека подальшого його погіршення. В свою чергу, розв’язання 
проблеми підтримки продовольчої безпеки країни неможливе без подальшого розвитку в Поліському 
економічному районі водогосподарсько-меліоративного комплексу, в практиці господарювання якого 
не завжди досягається мета відновлення і покращення початкових властивостей природи. Тому розгляд 
питань прогнозування, попередження і зниження економіко-екологічних втрат у 
сільськогосподарському використанні осушуваних земель набуває особливого значення для 
подальшого розвитку економіки України та окремих її галузей і регіонів. Це зумовлює потребу в 
оцінюванні економіко-екологічних ризиків в сфері землекористування в умовах Полісся та у розробці 
стратегії зменшення їх негативного впливу на результати господарювання.  

В останні роки спостерігається більша інтенсивність наукових досліджень і експериментальних 
прикладних розробок щодо проблем управління ризиками, в тому числі екологічними, економіки 
катастроф. Значний внесок в їхній розвиток вносять вітчизняні і закордонні науковці,  найбільш відомі 
серед них: А.Альгін, В.Андрійчук, Л.Бауер, І.Балабанов, І.Бузько, В.Вітлінський, П.Грабовий, 
С.Ілляшенко, Ю.Куракіна, В.Леонець, Г.Марковіц, А.Мур, С.Наконечний, Б.Райзберг, В.Романов, 
А.Хорін, В.Чепурко, В.Шарп, О.Ястремський та ін. Питання врахування ризиків для забезпечення 

екологобезпечного природокористування висвітлені в працях Л.Грановської, І.Гречановської, 
С.Дорогунцова, Е.Жуковського, В.Кардаша, І.Ляшенко, М.Селман, В.Трегобчука, А. Федорищевої, 
М.Хвесика, Є.Хлобистова, Т.Хоружої, Г.Черевко, В.Шебеко, О.Шубравської, А.Яцика та ін. 

В той же час суттєвого значення набуває удосконалення  теоретичних та методичних положень 
щодо оцінювання економіко-екологічних ризиків та врахування їх при обґрунтуванні доцільності 
інвестицій у будівництво та реконструкцію осушувальних систем, а також розробка практичних 
рекомендацій стосовно формування та реалізації системи інструментів ризик-менеджменту  в 
аграрному використанні осушуваних земель. Особливість такого використання осушуваних земель 
полягає в наявності широкого спектру факторів погодно-кліматичного та екологічного впливу на 
результати господарювання, що посилюється дією зворотного реагування екосистем на її перетворення 
за допомогою гідромеліорацій. Тому розглядати погодно-кліматичні та екологічні фактори окремо, в 
умовах їх тісного синергетичного поєднання, недоцільно. Враховуючи, що основними індикаторами 
оцінки ризиків, зумовлених цими факторами, є економічні показники, при оцінюванні потенційних 
результатів використання осушуваних земель слід вести мову про економіко-екологічні ризики.  

Специфікою аграрного використання земель є те, що на додаток до «стандартного» комплексу 
факторів зовнішнього середовища, ефективність роботи сільськогосподарського підприємства значною 
мірою визначається такими факторами, як погодний та екологічний. В той же час, проблеми в області 
прогнозування та попередження впливу зазначених факторів на сьогодні вивчені і вирішуються  
недостатньо, що знайшло відображення в суттєвих коливаннях ефективності аграрного використання 
земель. Особливо це стосується земель, які зазнали змін внаслідок проведення сільськогосподарських 
меліорацій. Втручання в природний стан екосистем, зокрема через осушування територій, значно 
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оцінюванні економіко-екологічних ризиків в сфері землекористування в умовах Полісся та у розробці 
стратегії зменшення їх негативного впливу на результати господарювання. 
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С.Ілляшенко, Ю.Куракіна, В.Леонець, Г.Марковіц, А.Мур, С.Наконечний, Б.Райзберг, В.Романов, 
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результати господарювання, що посилюється дією зворотного реагування екосистем на її перетворення 
за допомогою гідромеліорацій. Тому розглядати погодно-кліматичні та екологічні фактори окремо, в 
умовах їх тісного синергетичного поєднання, недоцільно. Враховуючи, що основними індикаторами 
оцінки ризиків, зумовлених цими факторами, є економічні показники, при оцінюванні потенційних 
результатів використання осушуваних земель слід вести мову про економіко-екологічні ризики. 

Специфікою аграрного використання земель є те, що на додаток до «стандартного» комплексу 
факторів зовнішнього середовища, ефективність роботи сільськогосподарського підприємства значною 
мірою визначається такими факторами, як погодний та екологічний. В той же час, проблеми в області 
прогнозування та попередження впливу зазначених факторів на сьогодні вивчені і вирішуються  
недостатньо, що знайшло відображення в суттєвих коливаннях ефективності аграрного використання 
земель. Особливо це стосується земель, які зазнали змін внаслідок проведення сільськогосподарських 
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скоригувало вплив екологічних факторів, що виводить ці землі в особливий ранг. 
В економічній практиці, в процесі управління аграрним виробництвом враховуються такі важливі 

фактори, як ґрунти та клімат. Ґрунтово-кліматичні умови беруться до уваги при розробці зональних 
систем землеробства, розміщення виробництва, розподілу засобів виробництва, тощо. Разом з тим, як 
свідчать проведені науковцями дослідження, недостатньо враховується специфіка ведення сільського 
господарства, пов’язана із залежністю від коливань погодних умов та від екологічних наслідків 
господарського впливу на земельні ресурси. Істотною особливістю погодного фактору є випадковий 
характер його впливу на умови і результати сільськогосподарського виробництва [1, с.8], а специфіка 
екологічних факторів проявляється в масштабах та пролонгованій їх дії.  

Аграрне землекористування за своєю економічною сутністю є складним та динамічним процесом 
використання землі як засобу виробництва в сільському господарстві, метою якого є отримання 
певного ефекту внаслідок такого користування. Величина цього ефекту є функцією набору (вектора) 
множини вхідних параметрів, що характеризують конкретні умови виробництва. Оскільки такий набір 
є багатокомпонентним, визначається сукупністю наведених вище факторів, і зміна кожної компоненти 
за правилом дії синергетичних систем змінює і сценарій розвитку, і кінцевий результат аграрного 
землекористування, то останнє можна охарактеризувати як індетерміноване, а отже – обтяжене 
значним ризиком. Основною метою суб’єктів  сільськогосподарського землекористування є отримання 
високих і стійких результатів, що можливе лише при наявності системного підходу до врахування 
ризиків.  

Як економічна категорія ризик є подією, яка може відбутися чи не відбутися і спрямована на 
привабливу мету, досягнення якої пов'язане для суб’єкта господарювання з елементами небезпеки, 
загрозою втрати чи неуспіху. В дослідженнях щодо сутності ризику можна виділити такі підходи до 
інтерпретації даної категорії: ризик — це ймовірність (можливість) здобуття небажаного результату 
(наприклад, імовірність втрати суб’єктом господарювання частини своїх ресурсів, недоотримання 
доходів чи виникнення додаткових витрат в результаті здійснення певної виробничої та фінансової 
діяльності) [2, 3]; ризик — це невизначеність майбутнього стану, внутрішньої ситуації та зовнішнього 
середовища, невпевненість у результаті [4, 5]; ризик — це діяльність, пов’язана з подоланням 
невизначеності у ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити 
ймовірність досягнення передбачуваного результату та відхилення від мети [6, 7, 8]. Узагальнюючи 
наведені підходи, ризик можна охарактеризувати як категорію, яка об’єднує в собі усвідомлення 
ситуації невизначеності, визнання необхідності обрати одну з альтернативних дій з одночасною 
оцінкою всіх можливих наслідків кожного варіанту дій. Ризик – це очікування негативного наслідку в 
процесі прийняття рішення.  

Враховуючи наведені трактування, можна сформулювати поняття ризику в аграрному  
землекористуванні. При цьому слід брати до уваги такий аспект в діяльності господарюючого суб’єкту 
(який має підстави та повноваження приймати рішення стосовно об’єктів аграрного використання  
земель), що пов’язаний з доланням невизначеності в ситуації необхідного вибору шляхом: 1) 
врахування всіх факторів невизначеності; 2) побудови всіх можливих сценаріїв розвитку подій; 3) 
оцінки ефективності реалізації цих сценаріїв та ймовірностей результатів з метою прийняття 
оптимального рішення щодо землекористування. Ризики аграрного землекористування представляють 
собою ймовірнісні відхилення від передбачуваних результатів діяльності сільськогосподарського 
підприємства, а також можливі непрогнозовані негативні наслідки господарських рішень в процесі 
використання земель для сільськогосподарських цілей. Специфіка аграрного землекористування 
полягає в домінуванні саме другої складової ризиків.  

Дослідження питань економічного ризику сільськогосподарських підприємств, включаючи 
виробничі, комерційні та фінансові ризики, є досить висвітленим в науковій літературі. Зокрема, 
Андрійчук В.Г. та Бауер Л. розробили основи системного підходу до врахування факторів 
економічного ризику діяльності сільськогосподарських підприємств [9]. Питанням економічних 
ризиків сільськогосподарського виробництва присвячені роботи В.В. Чепурко, О.В. Шубравської, О.Ю. 
Ничипорука [10; 11; 12]. 

Серед ризиків аграрного використання землі окреме місце займають погодні та екологічні 
ризики. Досить ґрунтовно методики дослідження погодних ризиків із виведенням параметрів оцінки та 
моделі оцінювання таких ризиків розроблені в працях Кардаша В.А., Наконечного С.І., Жуковського 

Е.Е., Грановської Л.М. Проте в сільськогосподарському виробництві дія погодних факторів не 
проявляється в чистому вигляді, а лише через механізм реагування штучно перетвореного ресурсного 
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комплексу на дію цих факторів. Тому саме для даної галузі  погодні ризики є складовою частиною 
комплексу екологічних ризиків. Цей комплекс є надзвичайно складним і багатогранним, може 
розглядатись з технічної, біологічної, ергономічної та інших точок зору. Все це доводить, що при 
обґрунтуванні господарських рішень та оцінюванні впливу екологічних факторів на економічні 
результати аграрного використання земель необхідно враховувати саме економіко-екологічні ризики.  

Про актуальність дослідження економіко-екологічних ризиків свідчать такі аргументи: по-перше, 
значний масштаб можливого негативного впливу на результативність використання земель; по-друге, 
здатність виконувати позитивні функції, оскільки, на відміну від інших ризиків такого масштабу, 
ризики даної групи при правильному обґрунтованому підході можуть приносити і кращі результати 
порівняно з прогнозованими; по-третє, це широка ієрархія впливу на прояв ризиків цієї групи, оскільки 
на зменшення негативної дії погодних та екологічних факторів впливає хід реалізації державної 
програми розвитку землекористування та меліорацій, вибір способу проведення меліорації, якість 
використання меліоративних фондів та інші фактори; по-четверте, недостатня їх вивченість, порівняно 
з іншими видами ризиків.  

Напрями досліджень вітчизняних вчених несуттєво відрізняються від зарубіжних розробок, в 
яких основна увага приділяється аспектам екологічного ризику, пов’язаного з безпосередньою 
загрозою життю та здоров’ю людей в поточному періоді, в той час як власне зміни в навколишньому 
середовищі відсуваються на другий план. Такий підхід є виправданим для аналізу роботи промислових 
підприємств та підприємств енергетики, проте не є достатнім для сільського господарства, яке 
відрізняється тривалим використанням одних і тих же природних ресурсів. Тут має місце лише 
поступове накопичення негативних змін і кількісна акумуляція факторів, які поступово відхиляють 
ефект здійснюваного землекористування від оптимальної величини (без якісного стрибка). Визначення 
екологічного ризику наводиться в ДСТУ 2156-93, згідно з яким – це ймовірність негативних наслідків 
від сукупності шкідливих впливів на навколишнє середовище, які спричинили незворотну деградацію 
екосистем [13, с.25].  Тому економіко-екологічний ризик як економічну  категорію потрібно 
трактувати як таку, що  характеризує очікування економічних та екологічних втрат ресурсів від 
сукупності негативних впливів на навколишнє природне середовище (з врахуванням динамічного 
характеру їх прояву) в результаті прийняття управлінських (господарських) рішень. 

Дослідження економіко-екологічних ризиків аграрного землекористування проводились за 
декількома напрямками. Протягом тривалого часу вітчизняна економічна та екологічна науки 
здійснювали оцінку наслідків аграрного природокористування. Лише останнім часом постало питання 
про попередження таких наслідків шляхом введення категорії економіко-екологічного ризику в процес 
обґрунтування господарських рішень. В зв’язку з цим знайшли свій розвиток теорія катастроф, 
дослідження ризиків техногенно-небезпечних подій, проблеми екологічної безпеки, що висвітлено в 
працях Б.М. Данилишина, С.І. Дорогунцова, В.М. Трегобчука, І.Н. Ляшенка, А.Д. Абалкова, Є. 
Хлобистова, І.А. Олександрова, Д.Б. Соколовського, А. Федорищевої. Причому, всі ці дослідження 
об’єднує те, що в них екологічний ризик розглядається як ймовірність виникнення надзвичайних подій 
у певний проміжок часу, виражений кількісними параметрами. Основна його характеристика – 
ймовірне раптове (стрибкоподібне) погіршення стану навколишнього середовища, яке пов’язане з 
загрозою життю людини в зв’язку з діяльністю підприємств. Віддалені ж наслідки враховуються 
побічно, як додаткові.  

Трактування економіко-екологічного ризику в аграрному землекористуванні без урахування 
аспекту вторинної дії екологічних факторів є недостатнім. Особливо це стосується випадку, коли мова 
йде про аграрне використання меліорованих (осушуваних) земель, тобто таких земель, на яких 
можливе коригування дії погодних факторів. Таким чином, економіко-екологічний ризик в 
аграрному використанні осушуваних земель можна визначити як очікування економічних та 
екологічних втрат ресурсів (їх якісних характеристик, в т.ч. родючості земель та незворотної деградації 
екосистем) та недоотримання результатів господарювання від втручання в навколишнє природне 
середовище через проведення осушувальних меліорацій як в поточному періоді, так і у віддаленій 
перспективі (понад 20 років), які мають місце в результаті прийняття господарських рішень щодо 
оптимального землекористування.  

Використання причинно-наслідкового методу дозволяє сформувати узагальнений комплекс 
економіко-екологічних ризиків аграрного використання осушуваних земель, які можна поділити на дві 
складові. Перша складова – це  ризики або невизначеність, пов’язані з дією погодних факторів 
(табл. 10.1). 
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на зменшення негативної дії погодних та екологічних факторів впливає хід реалізації державної 
програми розвитку землекористування та меліорацій, вибір способу проведення меліорації, якість 
використання меліоративних фондів та інші фактори; по-четверте, недостатня їх вивченість, порівняно 
з іншими видами ризиків. 

Напрями досліджень вітчизняних вчених несуттєво відрізняються від зарубіжних розробок, в 
яких основна увага приділяється аспектам екологічного ризику, пов’язаного з безпосередньою 
загрозою життю та здоров’ю людей в поточному періоді, в той час як власне зміни в навколишньому 
середовищі відсуваються на другий план. Такий підхід є виправданим для аналізу роботи промислових 
підприємств та підприємств енергетики, проте не є достатнім для сільського господарства, яке 
відрізняється тривалим використанням одних і тих же природних ресурсів. Тут має місце лише 
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ефект здійснюваного землекористування від оптимальної величини (без якісного стрибка). Визначення 
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трактувати як таку, що  характеризує очікування економічних та екологічних втрат ресурсів від 
сукупності негативних впливів на навколишнє природне середовище (з врахуванням динамічного 
характеру їх прояву) в результаті прийняття управлінських (господарських) рішень.
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Трактування економіко-екологічного ризику в аграрному землекористуванні без урахування 
аспекту вторинної дії екологічних факторів є недостатнім. Особливо це стосується випадку, коли мова 
йде про аграрне використання меліорованих (осушуваних) земель, тобто таких земель, на яких 
можливе коригування дії погодних факторів. Таким чином, економіко-екологічний ризик в 
аграрному використанні осушуваних земель можна визначити як очікування економічних та 
екологічних втрат ресурсів (їх якісних характеристик, в т.ч. родючості земель та незворотної деградації 
екосистем) та недоотримання результатів господарювання від втручання в навколишнє природне 
середовище через проведення осушувальних меліорацій як в поточному періоді, так і у віддаленій 
перспективі (понад 20 років), які мають місце в результаті прийняття господарських рішень щодо 
оптимального землекористування. 

Використання причинно-наслідкового методу дозволяє сформувати узагальнений комплекс 
економіко-екологічних ризиків аграрного використання осушуваних земель, які можна поділити на дві 
складові. Перша складова це  ризики або невизначеність, пов’язані з дією погодних факторів 
(табл. )
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Таблиця 10.1 
 Причини та наслідки погодної складової в системі економіко-екологічних  ризиків аграрного 

землекористування в умовах осушення 

Причини (фактори) ризику Економіко-екологічні наслідки від настання ризикових подій 

Низькі температури в період посівних робіт 
(затяжна весна) 

Значне зниження врожайності, можливість повного несходження 
насіння і необхідність повторного сіяння 

Низькі температури у весняно-літній період Значне зниження врожайності до повної втрати врожаю 

Недостатнє накопичення вологи в ґрунті (в 
наслідок малосніжної зими) 

Значне зниження врожайності, без додаткових заходів можлива 
повна втрата врожаю 

Скорочення сумарної кількості опадів в період 
формування врожаю (посуха) 

Те ж саме 

Надмірна кількість опадів в період формування та 
збору врожаю (повінь) 

Те ж саме 

Посилення вітру (урагани та смерчі) Втрата частини врожаю; посилення ерозійних процесів 

Вплив інших погодних факторів Зниження ефективності сільськогосподарського виробництва 

 

Друга складова – це ризики або невизначеність, пов’язані з екологічним впливом аграрного 
землекористування на природні ресурси. Дослідження таких ризиків передбачає, по-перше, 
ідентифікацію видів ризику в залежності від основних способів дії на земельні ресурси (табл. 10.2), по-

друге, класифікацію ризиків в залежності від напрямку і ступеня шкідливої дії на земельні та інші 
ресурси в результаті аграрного землекористування. Можна виділити три основні типи ризикових 
процесів, а саме: ризик руйнування ґрунту як фізичного тіла (змив, дефляція і т.п.); ризик втрати 
ґрунтом своєї найважливішої якості – родючості (деструкція гумусу, руйнування структури, збіднення 
мінерального складу і т.п.); деградація ландшафту в цілому (внаслідок змін водно-повітряного режиму 
і мікрокліматичних умов). 

Таблиця 10.2  
 Причинно-наслідковий аналіз екологічних ризиків, пов’язаних  

з аграрним використанням осушуваних земель 

Причини (фактори) ризику Екологічні наслідки настання ризикових подій 

Механізація Поступове зниження родючості ґрунту і запасів гумусу в ньому; порушення 
режиму ґрунтового живлення; знищення ґрунтової біоти; ерозія ґрунтів; 
порушення природного стану екосистем; руйнування рослинного покрову. 

Хімізація Забруднення ґрунтів пестицидами і мінеральними добривами, важкими металами; 
зменшення здатності до самоочищення біосфери і поглинання шкідливих речовин; 
підвищення захворюваності тварин та збільшення джерел захворювань; 
забруднення продуктів харчування; збільшення кількості хворих та видів 
захворювань. 

Великомасштабні 
осушувальні меліорації 

Ерозія ґрунтів, порушення режиму ґрунтового живлення; підкислення, засолення 
та вилуговування ґрунтів, заболочення та підтоплення земель; невідповідність 
рівня ґрунтових вод (РГВ) оптимальному . 

Рівень агротехніки Порушення режиму ґрунтового живлення; ерозія та ущільнення ґрунтів. 
Неефективне земле-

впорядкування і 
необґрунтованість сівозмін 

Змив родючого шару ґрунту; ерозія та поступове зниження родючості ґрунтів. 

 

Наведений комплекс економіко-екологічних ризиків у використанні осушуваних земель є 
узагальненим і орієнтованим на максимальну кількість можливих рішень, пов’язаних з господарською 
діяльністю на таких землях. В даному дослідженні основний акцент робиться на тому, що осушувані 
землі за характером та результативністю їх використання відрізняються від інших земель.  

Існуючі в ризикології класифікації ризиків не враховують в повній мірі  специфіку аграрного 
землекористування в умовах осушення. Для забезпечення врахування впливу всіх факторів економіко-

екологічних ризиків на кінцеві результати діяльності на осушуваних землях та збереження системності 
проведено узагальнення комплексу економіко-екологічного ризику для осушуваних земель з 
дотриманням двосторонньої логічної ув’язки за такими блоками: «сутність ризику», «фактори ризику», 
«можливі наслідки». 
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Це дозволило виділити три основні класифікаційні групи: за причинами виникнення, в 
залежності від етапу прийняття рішення та від впливу на результати.  

В залежності від причини виникнення економіко-екологічні ризики аграрного використання 
осушуваних земель ризики поділяються на:  

 Екологічні: 
 Незабезпечення запланованої норми осушення (РГВ нижче норми осушення, недостатнє 

пониження РГВ). 
 Зміна водно-фізичних властивостей ґрунтів (ущільнення, втрата родючості, водно-

повітряний режим, вологість ґрунтів в зоні аерації). 
 Природно-кліматичні та погодні (опади, температура повітря, урагани, смерчі). 
 Забруднення (хімічними мінеральними добривами, пестицидами і гербіцидами). 
 Порушення екологічної рівноваги. 
 Економічні: 
 Організаційні (пов’язані з нефункціональним станом ОС). 
 Фінансові (недостатнє фінансування,  його затримка, непередбачені витрати). 
 Збутові (низький попит, відсутні або не діють канали збуту). 
 Цінові (ціни на природні ресурси, витрати, ціни на продукцію). 
 Законодавчо-нормативні. 
В залежності від етапу прийняття рішення та фази життєвого циклу осушувальної системи (ОС) 

економіко-екологічні ризики аграрного використання осушуваних земель ризики поділяються на:  
 Ризики, пов’язані з будівництвом (реконструкцією) осушувальних систем та іншими 

капітальними вкладеннями в осушення. 
 Ризики, пов’язані з використанням осушуваних земель. 
В залежності від впливу на результати економіко-екологічні ризики аграрного використання 

осушуваних земель ризики поділяються на:  
 Ризик незадовільного меліоративного стану земель. 
 Ризик низької врожайності. 
 Ризик недоотриманої виручки від реалізації продукції, доходу. 

 Інші економіко-екологічні ризики 

Використання класифікації за першою ознакою дала змогу максимально врахувати фактори, що 
спричиняють ризиковані ситуації. Групування за другою ознакою визначає специфіку оцінювання 
ризику.  

Рішення про прийняття розрахункової забезпеченості стоку слід віднести до адаптаційних з 
елементами інноваційних. Це означає, що підхід у його прийнятті повинен включати такі процедури як 
ідентифікація проблем, систематизований їх розв’язок, аналіз можливого ризику і передбачення 
можливих негативних наслідків. Тобто, невід’ємною характеристикою рішення щодо осушення і 
використання таких земель є його економіко-екологічний ризик.  

Екстремальними погодними умовами в аграрному природокористуванні на меліорованих землях 
вважають такі, що викликають на фоні штучного осушення вторинне надлишкове зволоження ґрунтів 
або їх переосушення протягом всього циклу сільськогосподарського виробництва або окремих його 
періодів (посівної, окремих фаз вегетації сільськогосподарських культур, збирання врожаю) і 
призводять до істотних втрат 15, с.34. В такі екстремальні періоди ефективність осушення майже 
нульова і має місце те, що називають настанням ризикової події для погодного ризику аграрного 
землекористування в умовах осушення, коли ситуація невизначеності перейшла в ситуацію зі значними 
втратами. Найгіршим є те, що на жодному етапі проведення меліоративних заходів (проектування, 
будівництва систем, освоєння осушуваних земель) не передбачалось обґрунтування та попередження 
такого ризику. В окремих випадках це нівелювало власне мету осушувальних меліорацій – досягнення 
стійких високих врожаїв і забезпечення стійкої ефективності сільськогосподарського виробництва на 
осушуваних землях. Тому на стадії проектування при обґрунтуванні розрахункової водозабезпеченості, 
що лежить в основі всіх прогнозних показників водного режиму, а також параметрів майбутньої 
системи, слід обов’язково робити поправку на ризик. Таким чином, зазначене рішення вбудовується в 
комплекс економіко-екологічних ризиків. Інші складові зовнішнього середовища впливають на 
результати його реалізації, проте безпосередня взаємозалежність зі змінюваною частиною 
господарського рішення простежується, коли йдеться про екологічні та господарсько-економічні 
фактори та наслідки прийняття такого рішення. 
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Це дозволило виділити три основні класифікаційні групи: за причинами виникнення, в 
залежності від етапу прийняття рішення та від впливу на результати. 

В залежності від причини виникнення економіко-екологічні ризики аграрного використання 
осушуваних земель ризики поділяються на: 

 Екологічні:
 Незабезпечення запланованої норми осушення (РГВ нижче норми осушення, недостатнє 

пониження РГВ).
 Зміна водно-фізичних властивостей ґрунтів (ущільнення, втрата родючості, водно-

повітряний режим, вологість ґрунтів в зоні аерації).
 Природно-кліматичні та погодні (опади, температура повітря, урагани, смерчі)
 Забруднення (хімічними мінеральними добривами, пестицидами і гербіцидами).
 Порушення екологічної рівноваги.
 Економічні:
 Організаційні (пов’язані з нефункціональним станом ОС).
 Фінансові (недостатнє фінансування,  його затримка, непередбачені витрати).
 Збутові (низький попит, відсутні або не діють канали збуту).
 Цінові (ціни на природні ресурси, витрати, ціни на продукцію).
 Законодавчо-нормативні.
В залежності від етапу прийняття рішення та фази життєвого циклу осушувальної системи (ОС) 

економіко-екологічні ризики аграрного використання осушуваних земель ризики поділяються на: 
 Ризики, пов’язані з будівництвом (реконструкцією) осушувальних систем та іншими 

капітальними вкладеннями в осушення.
 Ризики, пов’язані з використанням осушуваних земель.
В залежності від впливу на результати економіко-екологічні ризики аграрного використання 

осушуваних земель ризики поділяються на: 
 Ризик незадовільного меліоративного стану земель.
 Ризик низької врожайності.
 Ризик недоотриманої виручки від реалізації продукції, доходу
 Інші економіко-екологічні ризики
Використання класифікації за першою ознакою дала змогу максимально врахувати фактори, що 

спричиняють ризиковані ситуації. Групування за другою ознакою визначає специфіку оцінювання 
ризику. 

Рішення про прийняття розрахункової забезпеченості стоку слід віднести до адаптаційних з 
елементами інноваційних. Це означає, що підхід у його прийнятті повинен включати такі процедури як 
ідентифікація проблем, систематизований їх розв’язок, аналіз можливого ризику і передбачення 
можливих негативних наслідків. Тобто, невід’ємною характеристикою рішення щодо осушення і 
використання таких земель є його економіко-екологічний ризик. 

Екстремальними погодними умовами в аграрному природокористуванні на меліорованих землях 
вважають такі, що викликають на фоні штучного осушення вторинне надлишкове зволоження ґрунтів 
або їх переосушення протягом всього циклу сільськогосподарського виробництва або окремих його 
періодів (посівної, окремих фаз вегетації сільськогосподарських культур, збирання врожаю) і 
призводять до істотних втрат 15, с.34. В такі екстремальні періоди ефективність осушення майже 
нульова і має місце те, що називають настанням ризикової події для погодного ризику аграрного 
землекористування в умовах осушення, коли ситуація невизначеності перейшла в ситуацію зі значними 
втратами. Найгіршим є те, що на жодному етапі проведення меліоративних заходів (проектування, 
будівництва систем, освоєння осушуваних земель) не передбачалось обґрунтування та попередження 
такого ризику. В окремих випадках це нівелювало власне мету осушувальних меліорацій досягнення 
стійких високих врожаїв і забезпечення стійкої ефективності сільськогосподарського виробництва на 
осушуваних землях. Тому на стадії проектування при обґрунтуванні розрахункової водозабезпеченості, 
що лежить в основі всіх прогнозних показників водного режиму, а також параметрів майбутньої 
системи, слід обов’язково робити поправку на ризик. Таким чином, зазначене рішення вбудовується в 
комплекс економіко-екологічних ризиків. Інші складові зовнішнього середовища впливають на 
результати його реалізації, проте безпосередня взаємозалежність зі змінюваною частиною 
господарського рішення простежується, коли йдеться про екологічні та господарсько-економічні 
фактори та наслідки прийняття такого рішення.
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Метою господарського рішення щодо будівництва (реконструкції) осушувальних систем  є 
забезпечення високоефективного використання надмірно зволожених земель в сільському господарстві 
шляхом створення оптимального водного режиму 14, с. 190-191. Таким чином, сутність ризику як 
міри відхилення від поставленої мети, полягає у невідповідності водного режиму, фактично створеного 
в результаті прийняття рішення, прогнозованому і, відповідно, у відхиленні структури 
природокористування від оптимальної. Результатом прийняття такого рішення за умов обмеженої 
інформації та неповноти її використання є негативні екологічні наслідки (рис. 10.1).  

 

 
 

Рис. 10.1. Можливі екологічні наслідки неповноти збору та використання інформації при 
проектуванні заходів з осушування земель 

 

Використовуючи існуючі класифікації, рішення щодо проведення осушувальних меліорацій для 
забезпечення потреб аграрного землекористування можна віднести до типу адаптаційно-інноваційних; 
регіональних (оскільки має економіко-екологічний та соціальний вплив на функціонування регіону); 
колективних; рішень, що приймаються на основі інформації з невизначеністю майбутнього і 
визначають технологію впливу аграрного землекористування на природні ресурси (водні та земельні). 

Ключовим фактором економіко-екологічного ризику використання осушуваних земель є 
незадовільний меліоративний стан цих земель внаслідок нормативного, а не економічно доцільного 
підходу в обґрунтуванні параметрів систем, а саме — розрахункової забезпеченості стоку. Тому 
першочерговим завданням для його поліпшення стає реконструкція систем, економічне обґрунтування 
якої доцільно здійснювати за трьома напрямками: встановлення розміру інвестиційних витрат; 
прогнозування ймовірних втрат в результаті проведення заходу; розрахунок показників ефективності 
проекту. Оцінювання та врахування економіко-екологічного ризику повинно здійснюватись за кожним 
вказаним напрямком. Це дасть змогу реально встановити економіко-екологічну доцільність 
інвестування, обґрунтувати варіант інвестування з врахуванням ризику і тим самим підвищити 
гарантію повернення вкладених коштів. 
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10.2. Методичні особливості оцінювання економіко-екологічних ризиків 
використання земель в умовах осушення 

Основною метою оцінювання та моделювання економіко-екологічних ризиків в аграрному 
землекористуванні є перехід від аналітично-описового та якісного підходу при визначенні небезпек, що 
супроводжують господарську діяльність в сільському господарстві, до кількісно-параметричних 
значень такого ризику. Це дасть можливість, по-перше, виокремити сукупність небезпек за мірою та 
ступенем їх шкоди, що завдається нормальній  господарській діяльності; по-друге, визначити в 
грошово-матеріальному вираженні ймовірний рівень втрат від настання ризикованих подій; по-третє, 
встановити порядок дій для знешкодження негативних наслідків задовго до їх настання.  

Оцінювання рівня економіко-екологічного ризику при проектуванні осушувальних систем на 
основі розрахункової водозабезпеченості можна здійснювати за методичною схемою, яка включає вісім 
етапів. 

Етап 1. З комплексу економіко-екологічних ризиків, що мають місце при осушенні земель, 
виділяємо ризики, що безпосередньо визначаються розрахунковою водозабезпеченістю. Це ризик 
невідповідності рівня ґрунтових вод (РГВ) нормам осушення внаслідок екстремальних погодних умов 
або умов неефективної роботи системи, а також ризик пониження РГВ в зонах активного і віддаленого 
впливу через необґрунтованість розрахункової водозабезпеченості (решта ризиків, вважаються такими, 
що визначаються іншими факторами, пов’язаними з осушенням або осушувальною меліорацією як 
такою). 

Етап 2. Визначаємо повну сукупність типових проявів погодних умов аграрного 
землекористування на осушуваних територіях. Ймовірні прояви умов і результатів 
сільськогосподарського виробництва визначаються на основі статистики врожайності і 
агрометеорологічної статистики, запланованих варіантів і рівнів агротехніки, зазначених в 
технологічних картах, а також прогнозованого ресурсного потенціалу. 

Для виокремлення повної сукупності типових проявів погодних умов використовуються 
показники продуктивності земельних угідь, в яких сконцентровано вплив всіх погодних характеристик 
природно-кліматичної зони. Узагальнюючими показниками продуктивності земель є урожайність 
ведучої в зоні культури, вихід кормових одиниць по кормових культурах та угіддях на 1 гектар ріллі, 
вихід валової продукції рослинництва в грошовому виразі на 1 гектар посівної площі. Коливання цих 
показників найбільш повно характеризують варіацію погодних умов. Реалізація цього етапу може 
проводитись у такій послідовності [1, с.136-137]: 

2.1. Береться статистика одного з узагальнюючих показників продуктивності земель для даної зони 
за якомога більший період часу: У0, У1, …,УT. Будується часовий тренд цього показника – функція )t(У~ . 

2.2. Визначаються величини T...,,2,1,0t,У~)t(У~ 0t   – регулярний ріст продуктивності 
земель в результаті підвищення рівня агротехніки, починаючи з початку року t=0. 

2.3. Статистичний ряд показників продуктивності земель  T

0ttУ   перетворюється шляхом 
елімінування впливу агротехнічного рівня:  

   
T

0ttУ  T
0ttУ  , (10.1) 

де  tt0ttt У~УУ~УУУ  , t=0,1,2,…,T. 

Перетворений ряд  tУ  відображає тепер лише динаміку випадкових погодних коливань. 

2.4. Ряд  tУ  ранжується по зростанню показника продуктивності і розбивається на інтервали з 
номерами ν: ν=1,2,...,N. Ці інтервали відповідають різним за сприятливістю для сільського 
господарства погодним ситуаціям. Чим більший номер інтервалу ранжованого ряду, тим більш 
сприятлива відповідна ситуація. 

Розбиття перетвореного і ранжованого ряду на інтервали довільне. Однак, збільшення числа 
інтервалів і рівномірність розбиття ведуть до зростання точності імовірнісної моделі. Рівномірність 
розбиття тут розуміється або як рівномірність попадання значень показників в свої інтервали, або як 
рівність середніх значень цього показника за інтервалами. По суті, мова йде про найкраще наближення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

Методичні особливості оцінювання економіко-екологічних ризиків 
використання земель в умовах осушення

Основною метою оцінювання та моделювання економіко-екологічних ризиків в аграрному 
землекористуванні є перехід від аналітично-описового та якісного підходу при визначенні небезпек, що 
супроводжують господарську діяльність в сільському господарстві, до кількісно-параметричних 
значень такого ризику. Це дасть можливість, по-перше, виокремити сукупність небезпек за мірою та 
ступенем їх шкоди, що завдається нормальній  господарській діяльності; по-друге, визначити в 
грошово-матеріальному вираженні ймовірний рівень втрат від настання ризикованих подій; по-третє, 
встановити порядок дій для знешкодження негативних наслідків задовго до їх настання. 

Оцінювання рівня економіко-екологічного ризику при проектуванні осушувальних систем на 
основі розрахункової водозабезпеченості можна здійснювати за методичною схемою, яка включає вісім 
етапів.

Етап 1. З комплексу економіко-екологічних ризиків, що мають місце при осушенні земель, 
виділяємо ризики, що безпосередньо визначаються розрахунковою водозабезпеченістю. Це ризик 
невідповідності рівня ґрунтових вод (РГВ) нормам осушення внаслідок екстремальних погодних умов 
або умов неефективної роботи системи, а також ризик пониження РГВ в зонах активного і віддаленого 
впливу через необґрунтованість розрахункової водозабезпеченості (решта ризиків, вважаються такими, 
що визначаються іншими факторами, пов’язаними з осушенням або осушувальною меліорацією як 
такою).

Етап 2. Визначаємо повну сукупність типових проявів погодних умов аграрного 
землекористування на осушуваних територіях. Ймовірні прояви умов і результатів 
сільськогосподарського виробництва визначаються на основі статистики врожайності і 
агрометеорологічної статистики, запланованих варіантів і рівнів агротехніки, зазначених в 
технологічних картах, а також прогнозованого ресурсного потенціалу.

Для виокремлення повної сукупності типових проявів погодних умов використовуються 
показники продуктивності земельних угідь, в яких сконцентровано вплив всіх погодних характеристик 
природно-кліматичної зони. Узагальнюючими показниками продуктивності земель є урожайність 
ведучої в зоні культури, вихід кормових одиниць по кормових культурах та угіддях на 1 гектар ріллі, 
вихід валової продукції рослинництва в грошовому виразі на 1 гектар посівної площі. Коливання цих 
показників найбільш повно характеризують варіацію погодних умов. Реалізація цього етапу може 
проводитись у такій послідовності [1, с.136-137]:

2.1. Береться статистика одного з узагальнюючих показників продуктивності земель для даної зони 
за якомога більший період часу: У , У , …,УT. Будується часовий тренд цього показника  функція )t(У~ .

2.2. Визначаються величини TtУ~)t(У~t  регулярний ріст продуктивності 
земель в результаті підвищення рівня агротехніки, починаючи з початку року t=0

2.3. Статистичний ряд показників продуктивності земель  T

ttУ  перетворюється шляхом 
елімінування впливу агротехнічного рівня: 

  
T

ttУ  T
ttУ  , (10.1)

де  ttttt У~УУ~УУУ  t=0,1,2,…,T.

Перетворений ряд  tУ відображає тепер лише динаміку випадкових погодних коливань.

2.4. Ряд  tУ ранжується по зростанню показника продуктивності і розбивається на інтервали з 
номерами ν: ν=1,2,...,N. Ці інтервали відповідають різним за сприятливістю для сільського 
господарства погодним ситуаціям. Чим більший номер інтервалу ранжованого ряду, тим більш 
сприятлива відповідна ситуація.

Розбиття перетвореного і ранжованого ряду на інтервали довільне. Однак, збільшення числа 
інтервалів і рівномірність розбиття ведуть до зростання точності імовірнісної моделі. Рівномірність 
розбиття тут розуміється або як рівномірність попадання значень показників в свої інтервали, або як 
рівність середніх значень цього показника за інтервалами. По суті, мова йде про найкраще наближення 
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безперервного розподілу випадкової величини до дискретного розподілу. 

2.5. Ймовірності (частоти) проявів визначаються відношенням: 
1T

T
p


 

 , де vT  – число 

показників, що потрапили у ν-інтервал. 
Рівномірність означає або р1=р2=...=рN, або ср

N

ср
2

ср
1 У...УУ  , де срУ  – середня величина 

продуктивності у ν-інтервалі, яка кількісно характеризує прояв погодних умов виробництва. 
Оскільки срУ  дає статистичну оцінку чистого впливу на результати виробництва певної за 

ранжуванням групи погодних умов, що мали місце в даній зоні, то цю групу можна віднести до певного 
типу погодних умов. Далі, базуючись на тих же статистичних даних, визначають структуру кожного 
типу погодних умов і водозабезпеченість, що формується при кожному типі погодних умов. 

Етап 3. Формулюються основні ситуації настання ризикової події без конкретизації умов: 
надмірне пониження РГВ на території дії осушувальної системи та в зонах активного і віддаленого 
впливу; недостатнє пониження РГВ на території дії системи. 

Етап 4. Для сформульованих ситуацій, які можуть виникнути при різних типах погодних умов, 
будують дерево рішень, причому визначені ймовірності типів погодних умов конкретизуються 
встановленням значень факторів, що характеризують даний тип погодних умов. 

Невизначеності у вигляді неточних і неповних даних, а також даних, що містять суперечності, 
враховуються відповідно до правил нечіткої логіки, з використанням коефіцієнтів упевненості чи за 
методом Байєса. Для цього існує апробований математичний апарат [17, с. 86-87]. 

Так, для коефіцієнта упевненості (КУ) в загальному вигляді правила комбінування свідчень 
мають вигляд: 

 

)КУ1(КУКУКУ 1210  , якщо 1КУ  >0 і 2КУ >0; (10.2) 

 

))КУ1(КУКУ(КУ 1210  , якщо 1КУ <0 і 2КУ <0; (10.3) 

 
|)КУ||,КУmin(|1

КУКУКУ
21

21
0 


 , (10.4) 

 якщо 1КУ і 2КУ  мають різні знаки. 
(При комбінації свідчень із коефіцієнтами +1 та -1 вважається 0КУ =+1). 

Причому, для складання прогнозів в процесі аналізу дерева рішень більш прийнятним є прямий 
ланцюжок міркувань. Для перевірки адекватності побудованої структури реальним умовам та для 
встановлення причин настання негативних наслідків використовують зворотній ланцюжок міркувань 
(при обґрунтуванні осушення на нових землях з цією метою можна застосувати метод аналогів). 

Етап 5. Результуючу впевненість в наявності чи відсутності небезпеки знаходять у відповідності 
до правил нечіткої логіки. Оскільки всі можливі результати сполучені зв’язками «або», то: 
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(10.5) 

Тут же визначають граничні значення коефіцієнтів упевненості, завдяки яким можна не 
сумніватись, що очікувана подія відбудеться (результатний коефіцієнт упевненості відповідає зі 
збереженням знаку тому, який більший за модулем). 

Якщо всі можливі результати сполучені зв’язками «і », то 
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1 КУКУКУКУ   (10.6) 

Етап 6. Визначається локальний ризик, пов’язаний з можливістю настання небажаної події за 
формулою 

 а) ,ЗБКУR і
1

i   якщо КУ<1 (10.7) 

(це свідчить про упевненість в настанні гіршого випадку) або 

 б) ,ЗБ)КУ1(R і
1

i   якщо КУ >1 (10.8) 

(це свідчить про упевненість в настанні кращого випадку), 
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де іЗБ  – очікувані  втрати (збитки) в разі настання небажаної події; 1КУ  – результатний коефіцієнт 
упевненості в тому, що відбудеться і-та небажана подія, з урахуванням впливу всього комплексу 
факторів ризику. 

Етап 7. Локальні ризики, розраховані за формулою 10.7, об’єднують за такою схемою: 
а) Сумісні локальні ризики становлять: 
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cc RR , (10.9) 

де i

cR  – і-тий сумісний ризик із їхньої кількості n у загальній кількості локальних ризиків N (n  N). 

б) Несумісні ризики об’єднують шляхом розрахунку середньозваженого: 
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де і
нR  – і-ий несумісний ризик із загальної їхньої кількості N-n; 

і
нКУ  – коефіцієнт упевненості в наявності і-го несумісного ризику, визначений за формулами 

10.2 - 10.4. 
Етап 8. Загальний ризик настання небажаної події визначається як: 

 нc RRR   (10.11)  

Ризик у відносному вираженні може бути обчислений із співвідношення: 

 ,100
Вр

R
%R

пл

   (10.12)  

де плВр  – запланована виручка від виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, 
вирощеної на осушуваних землях. 

Запропонований підхід дає змогу прогнозувати та кількісно оцінити економіко-екологічний 
ризик при проектуванні осушення земель на основі розрахункової водозабезпеченості. 
Використовуючи результати аналізу, можна оцінювати реальні витрати коштів на розробку та 
реалізацію проектів осушення шляхом внесення поправок на величину витрат, необхідних для 
компенсації (попередження) можливих збитків довкіллю внаслідок реалізації проекту. На основі цієї 
оцінки можна обґрунтувати систему заходів щодо попередження, зниження чи компенсації можливих 
втрат.  

Розрахунок економіко-екологічного ризику в аграрному використанні осушуваних земель можна 
проводити за таким адаптованим алгоритмом. На підставі класифікації ризиків спочатку розраховуємо 
першу складову економіко-екологічного ризику, спричинену дією погодних факторів, скоригованих з 
урахуванням реакції навколишнього середовища на втручання (в зв’язку з проведенням осушувальних 
меліорацій), тобто – екологічну складову ризику. 

Перелік факторів ризику, визначених за допомогою причинно-наслідкового методу, із 
зазначенням порядку встановлення коефіцієнта впевненості для кожного з них, наведено в 
таблиці 10.3. 

Наступним кроком в дослідженні є розрахунок очікуваних  втрат або збитків при настанні 
небажаної події. Втрати від того, що матиме місце надмірне пониження РГВ на території дії  
осушувальної системи та в зонах активного і віддаленого впливу ( .надм.осЗБ ), будуть визначатися 
методом прямого розрахунку: недобором урожаю на території дії системи ( 1У , т/га), додатковими 
витратами на досівання або пересівання в результаті загибелі частини (або всіх) посівів ( ,Вт  грн. /га), 
зниженням чистого доходу з 1 гектара зони впливу ( )Q(g , грн.), в залежності від напряму 
використання та рівня пониження ґрунтових вод: 
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де іЗБ очікувані  втрати (збитки) в разі настання небажаної події; КУ результатний коефіцієнт 
упевненості в тому, що відбудеться і-та небажана подія, з урахуванням впливу всього комплексу 
факторів ризику.

Етап 7. Локальні ризики, розраховані за формулою 10.7, об’єднують за такою схемою:
а) Сумісні локальні ризики становлять:
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де i

cR і-тий сумісний ризик із їхньої кількості n у загальній кількості локальних ризиків N (n  N).

б) Несумісні ризики об’єднують шляхом розрахунку середньозваженого:
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де і
нR і-ий несумісний ризик із загальної їхньої кількості N-n;

і
нКУ коефіцієнт упевненості в наявності і-го несумісного ризику, визначений за формулами 

-
Етап 8. Загальний ризик настання небажаної події визначається як:

нc RRR  (10.11) 

Ризик у відносному вираженні може бути обчислений із співвідношення:

Вр
R

%R
пл

  (10.12) 

де плВр запланована виручка від виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, 
вирощеної на осушуваних землях.

Запропонований підхід дає змогу прогнозувати та кількісно оцінити економіко-екологічний 
ризик при проектуванні осушення земель на основі розрахункової водозабезпеченості. 
Використовуючи результати аналізу, можна оцінювати реальні витрати коштів на розробку та 
реалізацію проектів осушення шляхом внесення поправок на величину витрат, необхідних для 
компенсації (попередження) можливих збитків довкіллю внаслідок реалізації проекту. На основі цієї 
оцінки можна обґрунтувати систему заходів щодо попередження, зниження чи компенсації можливих 
втрат. 

Розрахунок економіко-екологічного ризику в аграрному використанні осушуваних земель можна 
проводити за таким адаптованим алгоритмом. На підставі класифікації ризиків спочатку розраховуємо 
першу складову економіко-екологічного ризику, спричинену дією погодних факторів, скоригованих з 
урахуванням реакції навколишнього середовища на втручання (в зв’язку з проведенням осушувальних 
меліорацій), тобто екологічну складову ризику.

Перелік факторів ризику, визначених за допомогою причинно-наслідкового методу, із 
зазначенням порядку встановлення коефіцієнта впевненості для кожного з них, наведено в 
таблиці

Наступним кроком в дослідженні є розрахунок очікуваних  втрат або збитків при настанні 
небажаної події. Втрати від того, що матиме місце надмірне пониження РГВ на території дії  
осушувальної системи та в зонах активного і віддаленого впливу ( надмосЗБ ), будуть визначатися 
методом прямого розрахунку: недобором урожаю на території дії системи ( 1У , т/га), додатковими 
витратами на досівання або пересівання в результаті загибелі частини (або всіх) посівів ( ,Вт грн. /га), 
зниженням чистого доходу з 1 гектара зони впливу ( )Q( , грн.), в залежності від напряму 
використання та рівня пониження ґрунтових вод:
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Таблиця 10.3 
 Порядок визначення коефіцієнтів упевненості для ключових факторів  

економіко-екологічного ризику осушувальних меліорацій 

Перелік 
факторів 
ризику 

Причини Порядок встановлення коефіцієнта упевненості 

Надмірне 
пониження РГВ 
на території дії 
системи та в 
зонах 
активного і 
віддаленого 
впливу 
 

Недостатнє 
накопичення вологи в 
ґрунті (в наслідок 
малосніжної зими) 

Джерела інформації: ретроспективні статистичні дані про частоту 
років з незначною кількістю зимових опадів. Коефіцієнт упевненості 
коливається від «-1» (повна відсутність зимових опадів) до «+1» 
(максимальна кількість зимових опадів) і визначається статистичним 
методом (КУ1). 

Скорочення сумарної 
кількості опадів в 
період формування 
врожаю за умови 
зберігання високих 
температур (посуха) 

Джерела інформації: ретроспективні статистичні дані про частоту 
років з незначною кількістю літніх опадів.  
Коефіцієнт упевненості коливається від «-1» (повна відсутність літніх 
опадів) до «+1» (достатня кількість літніх опадів) і визначається 
статистичним методом (КУ2). 

Надмірна глибина 
магістральних каналів 
та водоприймача за 
результатами 
проектування на 
встановлену 
розрахункову 
забезпеченість 

Джерела інформації: ретроспективні статистичні дані про кількість 
зимових та весняних опадів за багаторічний період; проектні дані 
щодо пропускної здатності осушувальної системи, інформація про 
технічний стан системи. Коефіцієнт упевненості (КУ3) комплексний і 
визначається на основі побудови дерева рішень. При цьому додатково 
визначають КУ1* , який коливається від«+1» (повна відсутність 
зимових та весняних опадів) до «-1» (максимальна кількість зимових 
та весняних опадів), а також КУ2* , який коливається від «-1» 
(система абсолютно неспроможна відвести надлишкову воду) до «+1» 
(система абсолютно спроможна відвести надлишок води і 
забезпечити РГВ в межах норм по всій території дії системи). 

Недостатнє 
пониження РГВ 
на території дії 
системи 

Низькі температури в 
період посівних робіт 
(затяжна весна) 

Джерела інформації: ретроспективні статистичні дані про частоту років 
з низькою температурою в період посівних робіт. Коефіцієнт 
упевненості коливається від «-1» (температура на поверхні ґрунту 
нижче 0оС протягом всього періоду сіяння) до «+1» (температура на 
поверхні ґрунту вище 10оС протягом всього періоду сіяння) і 
визначається статистичним методом (КУ4). 

Весною тала вода не 
буде пропущена 
провідною мережею та 
водоприймачем, 
запроектованими на 
встановлену 
розрахункову 
забезпеченість 

Джерела інформації: ретроспективні статистичні дані про кількість 
зимових та весняних опадів за багаторічний період; проектні дані 
щодо пропускної здатності осушувальної системи, інформація про 
технічний стан системи. Коефіцієнт упевненості (КУ5) комплексний і 
визначається на основі побудови дерева рішень. При цьому додатково 
визначають КУ1

*
 , який коливається від «+1» (повна відсутність 

зимових та весняних опадів) до «-1» (максимальна кількість зимових 
та весняних опадів), а також КУ2

* , який коливається від «-1» (система 
абсолютно не спроможна відвести надлишок води) до «+1» (система 
абсолютно спроможна відвести надлишок води).  

Дощова вода не буде 
пропущена провідною 
мережею та 
водоприймачем, 
запроектованими на 
встановлену 
розрахункову 
забезпеченість 
 

Джерела інформації: ретроспективні статистичні дані про кількість 
літніх опадів за багаторічний період; проектні дані щодо пропускної 
здатності осушувальної системи, інформація про технічний стан 
системи (відповідність фактичного стану паспортним технічним 
характеристикам). Коефіцієнт упевненості (КУ6) комплексний і 
визначається на основі побудови дерева рішень. При цьому додатково 
визначають КУ1

*
 , який коливається від «+1» (повна відсутність літніх 

опадів) до «-1» (максимальна кількість літніх опадів), а також КУ2
*
, 

який коливається від «-1 » (система абсолютно не спроможна 
відвести надлишок води) до «+1» (система абсолютно спроможна 
відвести надлишок води). 

Інші фактори 
ризику, 
пов’язані з 
проведенням 
осушу-вальних 
меліорацій 

Можливі втрати від 
збіднення осушуваних 
земель на гумус 

Джерела інформації: багаторічні спостереження за змінами в складі 
ґрунтів на осушуваних землях 

Можливі втрати 
внаслідок ущільнення 
осушуваних земель 

Джерела інформації: багаторічні спостереження за змінами в складі 
ґрунтів на осушуваних землях 

Можливі втрати 
внаслідок пожеж на 
торфовищах 

Джерела інформації: статистичні дані щодо пожеж на торфовищах 
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 ,S)Q(gSВЦS1УЗБ n

.в.а.надм.с.пт.надм.ос.надм.ос    (10.13) 

де .надм.осS – площа осушуваних земель з надмірним пониженням РГВ, га; Ц  – ціна реалізації кінцевої 

продукції, грн./т; .надм.с.пS – площа ділянок загиблих рослин, що вимагає досівання в результаті загибелі 

від посухи, га; n

.в.аS – площа активного впливу, на якій має місце зниження ефективності використання 
в результаті переосушення, га. 

Втрати від того, що матиме місце недостатнє пониження РГВ на території дії системи  
( .недост.осЗБ ), також будуть визначатись методом прямого розрахунку: недобором врожаю на території 
дії системи в результаті надлишку води ( 2У , т/га), додатковими витратами на досівання або 
пересівання в результаті загибелі частини (або всіх) посівів, зниженням чистого доходу з 1 гектар зони 
впливу ( )Q(g , грн.) в залежності від напряму використання та рівня пониження ґрунтових вод: 

 ,S)Q(gSВЦS2УЗБ н
.в.а.недост.с.пт.недост.ос.недост.ос    (10.14) 

де .недост.осS . – площа осушуваних земель з недостатнім пониженням РГВ, га; .недост.с.пS  – площа ділянок 

загиблих рослин, що вимагає досівання в результаті загибелі від заболочення, га; н
.в.аS – площа 

активного впливу, на якій має місце зниження ефективності використання в результаті недостатнього 
пониження рівня ґрунтових вод, га. 

Втрати від зниження вмісту гумусу та переущільнення ґрунтів (
.зем..погіршЗБ ) повинні 

розраховуватись методом компенсаційних затрат, виходячи з величини капітальних вкладень на 
відновлення земель (на здійснення культуртехнічних заходів щодо відновлення якості ґрунтів), 
включаючи недоотриманий прибуток (дохід) від використання земель під час їх перебування під 
парою: 

 віднгавідн

b

1l

1H.зем.погірш S*ЧДS)KEC(ЗБ 


, (10.15) 

де 1H )KEC(   - питомі приведені витрати на проведення l–го культуртехнічного заходу на 
поліпшення земель, грн. /га; віднS  - площа, що потребує відновлення, га; гаЧД  - середньозважений 
річний чистий дохід з одиниці площі при інтенсивному сільськогосподарському використанні земель, 
грн. / га. 

Втрати від знищення торфовищ внаслідок пожеж ( торфЗБ ) об’єктивно оцінити майже 
неможливо. Розмір цих втрат можна розрахувати як добуток обсягу втрачених від вигорання торфів на 
їх ринкову вартість: 

 ,ЦVЗБ торфторфторф   (10.16) 

Тоді ризик надмірного пониження РГВ на території дії системи та в зонах активного і 
віддаленого впливу, буде визначатись: 

 ,ЗБКУR надм.оснадмнадм.ос    (10.17) 

Ризик недостатнього пониження РГВ, буде визначатись: 

 ,ЗБКУR недост.оснедостнедост.ос   (10.18) 

Ризик втрати землею своїх фізико-хімічних властивостей: 

 ,ЗБКУR земель.погіршземель.погіршземель.погірш   (10.19) 

Ризик втрати торфів в наслідок пожеж: 

 ,ЗБКУR торфторфторф   (10.20) 
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)Q(ВЦУЗБ ванадмсптнадмоснадмос  ( )

де надмос площа осушуваних земель з надмірним пониженням РГВ, га; Ц ціна реалізації кінцевої 

продукції, грн./т; надмсп площа ділянок загиблих рослин, що вимагає досівання в результаті загибелі 

від посухи, га; ва площа активного впливу, на якій має місце зниження ефективності використання 
в результаті переосушення, га.

Втрати від того, що матиме місце недостатнє пониження РГВ на території дії системи 
( недостосЗБ ), також будуть визначатись методом прямого розрахунку: недобором врожаю на території 
дії системи в результаті надлишку води ( 2У , т/га), додатковими витратами на досівання або 
пересівання в результаті загибелі частини (або всіх) посівів, зниженням чистого доходу з 1 гектар зони 
впливу ( )Q( , грн.) в залежності від напряму використання та рівня пониження ґрунтових вод:

)Q(ВЦУЗБ н
ванедостсптнедостоснедостос  ( )

де недостос площа осушуваних земель з недостатнім пониженням РГВ, га; недостсп площа ділянок 

загиблих рослин, що вимагає досівання в результаті загибелі від заболочення, га; н
ва площа 

активного впливу, на якій має місце зниження ефективності використання в результаті недостатнього 
пониження рівня ґрунтових вод, га.

Втрати від зниження вмісту гумусу та переущільнення ґрунтів ( земпогіршЗБ ) повинні
розраховуватись методом компенсаційних затрат, виходячи з величини капітальних вкладень на 
відновлення земель (на здійснення культуртехнічних заходів щодо відновлення якості ґрунтів), 
включаючи недоотриманий прибуток (дохід) від використання земель під час їх перебування під 
парою:

віднгавідн
l

Hземпогірш ЧД)KEC(ЗБ 


, ( )

де H )KEC(  - питомі приведені витрати на проведення l го культуртехнічного заходу на 
поліпшення земель, грн. /га; відн - площа, що потребує відновлення, га; гаЧД - середньозважений 
річний чистий дохід з одиниці площі при інтенсивному сільськогосподарському використанні земель, 
грн. / га.

Втрати від знищення торфовищ внаслідок пожеж ( торфЗБ ) об’єктивно оцінити майже 
неможливо. Розмір цих втрат можна розрахувати як добуток обсягу втрачених від вигорання торфів на 
їх ринкову вартість:

,ЦVЗБ торфторфторф  ( )

Тоді ризик надмірного пониження РГВ на території дії системи та в зонах активного і 
віддаленого впливу, буде визначатись:

,ЗБКУR надмоснадмнадмос  ( )

Ризик недостатнього пониження РГВ, буде визначатись:

,ЗБКУR недостоснедостнедостос  ( )

Ризик втрати землею своїх фізико-хімічних властивостей:

,ЗБКУR земельпогіршземельпогіршземельпогірш  ( )

Ризик втрати торфів в наслідок пожеж:

,ЗБКУR торфторфторф  ( )
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Визначаємо загальний екологічний ризик, враховуючи, що перший та другий є несумісними, а 
третій та четвертий сумісні і з першим і з другим:  
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Цей показник варто вважати початковим показником екологічного ризику, який відповідає стану 
початку роботи побудованої (реконструйованої) осушувальної системи. Проте у випадку недодержання 
правил експлуатації системи такий ризик може збільшитись. Тоді для визначення показника ризику 
необхідно використовувати поправочний коефіцієнт:  

 

,КRR поч
екол    (10.23) 

 

),
Ч
Ч

1(3а)
В
В

1(а)
В
В

1(аК пл
.мех

ф
.мех

пл
.р.к

ф
.р.к

2пл
.р.п

ф
.р.п

1    (10.24) 

де пл
.р.п

ф
.р.п В,В – витрати на поточний ремонт за період від початку роботи системи відповідно 

фактичні та за планом (проектом), грн.; пл
.р.к

ф
.р.к В,В - витрати на капітальний ремонт за період від 

початку роботи системи відповідно фактичні та за планом (проектом), грн.; пл
мех

ф
.мех Ч,Ч – частка 

земель з механічною подачею води фактична та за планом (проектом), 321 а,а,а – параметри рівняння 
регресії між урожайністю основних культур та відповідними зазначеними факторами, які 
встановлюються статистичним методом і показують, наскільки недобір урожайності для певної 
культури залежить від недофінансування поточного та капітального ремонту осушувальної системи та 
непроведення в повному обсязі механічної подачі води в посушливі роки.  

Тоді друга складова ризику, спричинена дією організаційно-економічних факторів, 
визначатиметься: 

 ,RRR екол
уточ

еколекон.орг   (%)  (10.25) 

Третя складова – це ризики, спричинені економічними факторами, а саме – коливанням цін на 
кінцеву продукцію, а також ймовірними змінами у витратах на вирощування, підготовку до збуту та 
збут продукції. Вони повинні розраховуватись в такій послідовності: 

1. Виходячи з технологічних карт визначають планові витрати на вирощування та 
збирання продукції. 

2. Встановлюють складові витрат, які залежать від цінової кон’юнктури на ринку. 
3. Розраховують витрати при завищених цінах. 
4. Використовуючи динаміку цін за ряд років та враховуючи темп інфляції, статистичним 

методом розраховують ймовірність збільшення витрат порівняно із запланованими. 
5. Використовуючи динаміку цін на сільськогосподарську продукцію за ряд років та 

враховуючи темп інфляції, статистичним методом розраховують ймовірність формування низьких цін 
порівняно із запланованими. 

6. Враховуючи те, що високі ціни на ресурси можуть бути сумісними з низькими цінами 
на сільськогосподарську продукцію, ймовірність протидії ринкових факторів є сумою наведених вище 
ймовірностей: 

 ,ррр цінресринк   (10.26) 

7. Втрати від протидії ринкових факторів розраховуються як різниця між прибутком 
запланованим та прибутком можливим при найгіршому розвитку подій:  

 ,ППЗБ гіршплекон   (10.27) 
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8. Таким чином, ризики, спричинені економічними факторами визначаються:  
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  (10.28) 

Тоді загальний економіко – екологічний ризик становитиме: 

 (%),RRRR еконеконоргеколеколекон    (10.29) 

Такий розрахунок економіко-екологічного ризику дає можливість врахувати останній з метою 
об’єктивного визначення показників окупності інвестицій в осушувальні меліорації, а також може бути 
використаний при обґрунтуванні заходів щодо управління  таким ризиком. 

Апробація запропонованої методики оцінки економіко-екологічного ризику та оцінювання його 
впливу на результати використання осушуваних земель проведена на прикладі сільськогосподарського 
підприємства-представника Поліського економічного району (СВК «Мир», Костопільського району 
Рівненської області), яке в господарському обороті використовує землі, розміщені на території дії 
осушувальної системи «Печалівка». Форма власності колективна. Виробничий напрямок: зерно – 
молочно – м’ясний. Ґрунти – дерново-слабопідзолисті та середньопідзолисті пісчані та супісчані, 
дернові глеєві супіски та суглинки, лугові глеєві суглинки. Господарство є типовим суб’єктом 
господарювання на осушуваних землях Полісся. 

В якості результуючого параметру впливу на ефективність було взято недоотримання 
врожайності сільськогосподарських культур. Загальний ризик недоотримання врожайності основних 
культур становить: для озимої пшениці – 17,1 ц/га або 53, 3%; для цукрового буряку 137,2 ц/га або 
45,7%; для кукурудзи – 131,4 ц/га або 48,7%; для багаторічних трав – 89,1 ц/га або 46,9%. 

В результаті проведеного ретроспективного факторного аналізу (за даними Сарненської 
метеорологічної станції та статистичними даними господарства) встановлено, що для різних культур 
дія різних факторів економіко-екологічного ризику варіюється. Так, лінійне рівняння регресії 
недоотримання врожаю внаслідок впливу економіко-екологічних факторів для озимої пшениці має 
такий вигляд: 
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де Х1 – частка морозних днів за відсутності снігу, %; Х2 – надмірне зволоження весною, що 
характеризується відносним перевищенням норми гідротермального коефіцієнту (ГТК>2), % [18, 

с.238]; Х3 – надмірне зволоження літом, що характеризується відносним перевищенням норми 
гідротермального коефіцієнту (ГТК>2), % [18, с.238]; Х4 – недостатнє зволоження весною, що 
характеризується відносним зменшенням гідротермального коефіцієнту порівняно з нормою (ГТК<1,3), 
% [18, с.238]; Х5 – недостатнє  зволоження літом, що характеризується відносним зменшенням 
гідротермального коефіцієнту порівняно з нормою (ГТК<1,3), % [18, с.238]; Х6 – частка земель, що 
потребують меліоративного поліпшення, %; Х7 – зменшення частки земель, що не забезпечені 
системою механічної подачі води, %; Х8 – надмірний вміст вологи в ґрунті весною, мм.; Х9 – надмірний 
вміст вологи в ґрунті літом, мм.; Х10 – заморозки в квітні (пониження температури нижче 0), гр.; Х11 – 

заморозки в травні (пониження температури нижче 0), гр.; 
Слід відмітити, що для даної культури практично всі перераховані фактори є факторами ризику. 

Розрахована структура впливу цих факторів (рис. 10.2) показала, що найбільший вплив на результати 
використання осушуваних земель для вирощування озимої пшениці в господарстві має недоосушення 
земель літом, надмірне зволоження весною. Значним є вплив і такого фактору, як постійне зростання 
частки земель, які потребують меліоративного поліпшення, що свідчить про дію фактору вторинного 
впливу.  

Структура впливу факторів економіко-екологічного ризику для інших сільськогосподарських 
культур, що вирощуються в господарстві на осушуваних землях, наведена в таблиці 10.4. 

Негативний потенціал, накопичений в результаті систематичного непроведення капітальних та 
поточних  ремонтів осушувальної системи, інших експлуатаційних робіт (внаслідок різкого скорочення 
фінансування на ці цілі за останні 25-30 років),  в розрахунках враховано в такому параметрі, як частка 
земель з незадовільним меліоративним станом. 
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 Таким чином, ризики, спричинені економічними факторами визначаються: 
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Тоді загальний економіко екологічний ризик становитиме:

(%)RRRR еконеконоргеколеколекон   ( )

Такий розрахунок економіко-екологічного ризику дає можливість врахувати останній з метою 
об’єктивного визначення показників окупності інвестицій в осушувальні меліорації, а також може бути 
використаний при обґрунтуванні заходів щодо управління  таким ризиком.

Апробація запропонованої методики оцінки економіко-екологічного ризику та оцінювання його 
впливу на результати використання осушуваних земель проведена на прикладі сільськогосподарського 
підприємства-представника Поліського економічного району (СВК «Мир», Костопільського району 
Рівненської області), яке в господарському обороті використовує землі, розміщені на території дії 
осушувальної системи «Печалівка». Форма власності колективна. Виробничий напрямок: зерно 
молочно м’ясний. Ґрунти дерново-слабопідзолисті та середньопідзолисті пісчані та супісчані, 
дернові глеєві супіски та суглинки, лугові глеєві суглинки. Господарство є типовим суб’єктом 
господарювання на осушуваних землях Полісся.

В якості результуючого параметру впливу на ефективність було взято недоотримання 
врожайності сільськогосподарських культур. Загальний ризик недоотримання врожайності основних 
культур становить: для озимої пшениці 17,1 ц/га або 53, 3%; для цукрового буряку 137,2 ц/га або 
45,7%; для кукурудзи 131,4 ц/га або 48,7%; для багаторічних трав 89,1 ц/га або 46,9%.

В результаті проведеного ретроспективного факторного аналізу (за даними Сарненської 
метеорологічної станції та статистичними даними господарства) встановлено, що для різних культур 
дія різних факторів економіко-екологічного ризику варіюється. Так, лінійне рівняння регресії 
недоотримання врожаю внаслідок впливу економіко-екологічних факторів для озимої пшениці має 
такий вигляд:

ХХХХ
ХХХХХХХУ




(10.30)

де Х частка морозних днів за відсутності снігу, %; Х надмірне зволоження весною, що 
характеризується відносним перевищенням норми гідротермального коефіцієнту (ГТК>2)  % [

с.238]; Х надмірне зволоження літом, що характеризується відносним перевищенням норми 
гідротермального коефіцієнту (ГТК>2), % [18, с.238]; Х недостатнє зволоження весною, що 
характеризується відносним зменшенням гідротермального коефіцієнту порівняно з нормою (ГТК<1,3), 
% [18, с.238]; Х недостатнє  зволоження літом, що характеризується відносним зменшенням 
гідротермального коефіцієнту порівняно з нормою (ГТК<1,3), % [18, с.238]; Х частка земель, що 
потребують меліоративного поліпшення, %; Х зменшення частки земель, що не забезпечені 
системою механічної подачі води, %; Х надмірний вміст вологи в ґрунті весною, мм.; Х надмірний 
вміст вологи в ґрунті літом, мм.; Х заморозки в квітні (пониження температури нижче 0), гр.; Х
заморозки в травні (пониження температури нижче 0), гр.;

Слід відмітити, що для даної культури практично всі перераховані фактори є факторами ризику. 
Розрахована структура впливу цих факторів (рис. 10.2) показала, що найбільший вплив на результати 
використання осушуваних земель для вирощування озимої пшениці в господарстві має недоосушення 
земель літом, надмірне зволоження весною. Значним є вплив і такого фактору, як постійне зростання 
частки земель, які потребують меліоративного поліпшення, що свідчить про дію фактору вторинного 
впливу. 

Структура впливу факторів економіко-екологічного ризику для інших сільськогосподарських 
культур, що вирощуються в господарстві на осушуваних землях, наведена в таблиці 10.4.

Негативний потенціал, накопичений в результаті систематичного непроведення капітальних та 
поточних  ремонтів осушувальної системи, інших експлуатаційних робіт (внаслідок різкого скорочення 
фінансування на ці цілі за останні 25-30 років),  в розрахунках враховано в такому параметрі, як частка 
земель з незадовільним меліоративним станом.
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Рис. 10.2. Структура впливу факторів економіко-екологічного ризику на ефективність 
використання осушуваних земель Поліського економічного району 

Таблиця 10.4  
 Структура впливу факторів економіко-екологічного ризику на результати  

використання осушуваних земель Поліського економічного району 

(на прикладі СВК «Мир» Костопільського району Рівненської області) 
 

Назва  
культури*

 

Рівняння регресії Фактори економіко-екологічного ризику 

Назва частка 
впливу,% 

Озима пшениця ∆У= -15,89 - 0,27*Х1 + 1,03*Х2 + 
0,61*Х3 + 0,22*Х4 - 0,20*Х5 + 
0,32*Х6 - 0,00*Х7  - 0,05*Х8 + 
0,39*Х9 + 2,16*Х10 + 0,21*Х11 

надмірне зволоження весною 20,8 

надмірне зволоження літом 12,3 

недостатнє зволоження весною 4,4 

незадовільний меліоративний стан земель 6,5 

надмірні запаси вологи в ґрунті літом 7,9 

заморозки в квітні  43,7 

заморозки в травні  4,3 

Цукрові буряки ∆У= -111,68-3,39*Х1 +11,74*Х2 

+3,21*Х3 + 9,52*Х4 -8,72*Х5 + 

1,22*Х6+0,0*Х7 + 5,20*Х8 + 1,63*Х9 + 

40,11*Х10  -0,03*Х11 

надмірне зволоження весною 16,2 

надмірне зволоження літом 4,4 

недостатнє зволоження весною 13,1 

незадовільний меліоративний стан земель 1,7 

надмірні запаси вологи в ґрунті весною 7,2 

надмірні запаси вологи в ґрунті літом 2,2 

заморозки в квітні  55,2 

Кукурудза ∆У= 136,92-1,09*Х1+2,71*Х2+2,85*Х3 

+ 1,32*Х4 -0,21*Х5  -3,87*Х6 +0,00*Х7 -

0,47*Х8 + 0,63*Х9 +12,68*Х10  -8,62*Х11 

надмірне зволоження весною 1,7 

надмірне зволоження літом 1,8 

недостатнє зволоження весною 0,8 

надмірні запаси вологи в грунті літом 0,4 

заморозки в квітні  8,1 

Багаторічні трави ∆У= -221,48 +3,82*Х1 -3,54*Х2 -

4,73*Х3 +2,10*Х4  + 1,32*Х5  

+4,10*Х6 + 0,0*Х7 +6,49*Х8 -4,39*Х9 + 

25,68*Х10  -50,24*Х11 

відсутність снігу 8,8 

недостатнє  зволоження весною 4,8 

недостатнє  зволоження літом 3,0 

незадовільний меліоративний стан земель 9,4 

надмірні запаси вологи в ґрунті літом 14,9 

заморозки в квітні 59,0 

Примітка*: в таблиці наведені основні сільськогосподарські культури, що вирощуються в господарстві 
СВК «Мир» Костопільського району Рівненської області 

 

Для успішного аграрного використання осушуваних земель більш ефективним за 
ретроспективний аналіз ризику є його попередження  та оцінювання його впливу на ефективність 
господарювання. Тому для прогнозування рівня економіко-екологічного ризику використання 
осушуваних земель варто скористатися наведеною вище методикою. 
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В результаті обробки статистичних даних про недобір врожайності основних культур за останні 11 
років, а також даних Сарненської метеостанції та Костопільського управління водних ресурсів встановлено 
такі параметри коефіцієнта упевненості для різних складових економіко – екологічного ризику: 

1. Коефіцієнт упевненості в тому, що недобір врожаю буде спричинений надмірним пониженням 
рівня ґрунтових вод весною визначається з дерева рішень (рис. 10.3). Величина цього коефіцієнта 
становить: КУ1= 0,94. Це означає, що з ймовірністю 0,94 дана подія не відбудеться, а з ймовірністю 
0,06, що такий недобір матиме місце. 

 

 
Примітка* - Результати 1,2,3,4 – наслідки комбінування різних варіантів прояву наведених факторів 

ризику 
 

Рис. 10.3. Дерево рішень для визначення коефіцієнта упевненості в тому,  
що матиме місце надмірне пониження рівня ґрунтових вод весною 

 

Ризик втрат від дії цього фактору щодо основних культур становить: Rос. надм. весн.= 1437,0 тис.грн. 
2. Коефіцієнт упевненості в тому, що недобір врожаю буде спричинений надмірним пониженням 

рівня ґрунтових вод літом визначається з дерева рішень (рис. 10.4) і становить КУ2 = 0,73. Тобто з 
ймовірністю 0,73 матиме місце достатня кількість опадів, а з ймовірністю 0,27 – надмірне пониження 
РГВ. 

 

Рис. 10.4. Дерево рішень для визначення коефіцієнта упевненості в тому,  
що матиме місце надмірне пониження рівня ґрунтових вод літом 

 

Ризик втрат від дії цього фактору щодо основних культур становить:  
Rос. надм. літом.= 1247,4 тис. грн. 

3. Коефіцієнт  упевненості в недостатньому пониженні РГВ весною визначається, 
використовуючи дерево рішень (рис. 10.5). Його величина становить КУ3 = 0,95. Це означає, що існує 
5% ймовірності того, що надлишок води не буде відведений системою.  
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В результаті обробки статистичних даних про недобір врожайності основних культур за останні 11 
років, а також даних Сарненської метеостанції та Костопільського управління водних ресурсів встановлено 
такі параметри коефіцієнта упевненості для різних складових економіко  екологічного ризику:

1. Коефіцієнт упевненості в тому, що недобір врожаю буде спричинений надмірним пониженням 
рівня ґрунтових вод весною визначається з дерева рішень (рис. 10.3). Величина цього коефіцієнта 
становить: КУ1= 0,94. Це означає, що з ймовірністю 0,94 дана подія не відбудеться, а з ймовірністю 
0,06, що такий недобір матиме місце.

Примітка* - Результати 1,2,3,4  наслідки комбінування різних варіантів прояву наведених факторів 
ризику

Рис. 10.3. Дерево рішень для визначення коефіцієнта упевненості в тому, 
що матиме місце надмірне пониження рівня ґрунтових вод весною

Ризик втрат від дії цього фактору щодо основних культур становить: Rос. надм. весн = 1437,0 тис.грн.
2. Коефіцієнт упевненості в тому, що недобір врожаю буде спричинений надмірним пониженням 

рівня ґрунтових вод літом визначається з дерева рішень (рис. 10.4) і становить КУ2 = 0,73. Тобто з 
ймовірністю 0,73 матиме місце достатня кількість опадів, а з ймовірністю 0,27 надмірне пониження 
РГВ.

Рис. 10.4. Дерево рішень для визначення коефіцієнта упевненості в тому, 
що матиме місце надмірне пониження рівня ґрунтових вод літом

Ризик втрат від дії цього фактору щодо основних культур становить: 
Rос. надм. літом.= 1247,4 тис. грн.

3. Коефіцієнт  упевненості в недостатньому пониженні РГВ весною визначається, 
використовуючи дерево рішень (рис. 10.5). Його величина становить КУ3 = 0,95. Це означає, що існує 
5% ймовірності того, що надлишок води не буде відведений системою. 
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Рис. 10.5. Дерево рішень для визначення коефіцієнта упевненості в тому, що матиме місце 
недостатнє пониження рівня ґрунтових вод весною 

 

Ризик втрат від дії цього фактору щодо основних культур становить: Rос.недост.весною.= 1287,3 тис. грн. 
4. Коефіцієнт упевненості в тому, що недостатнє пониження рівня ґрунтових вод матиме місце 

літом визначається з дерева рішень (рис. 10.6) і становить 0,73. Це означає, що з ймовірністю 0,27 
матиме місце недостатнє пониження рівня ґрунтових вод влітку.  

 

 

Рис. 10.6. Дерево рішень для визначення коефіцієнта упевненості в тому, що матиме місце 
недостатнє пониження рівня ґрунтових вод літом 

 

Ризик втрат від дії цього фактору щодо основних культур можна оцінити такою величиною:  
Rос. недост.літом.= 2334,2 тис. грн. 

5. Вказані фактори ризику прогнозовано матимуть місце у випадку, коли осушувальна система 
виконує свої функції, а меліоративний стан земель відповідає проектним параметрам. В сучасних 
умовах господарювання діє фактор ризику, про який вже йшлося – накопичений негативний потенціал, 
пов’язаний з недотриманням норм використання осушуваних земель та догляду за системами, що 
знайшло відображення у погіршенні меліоративного стану земель. Коефіцієнт упевненості в зниженні 
врожайності в результаті дії цього фактору наближається до -1 (КУ5= -1). 
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Ризик втрат від дії цього фактору  щодо основних культур становить Rос. недост.літом.= 15899,8 тис. грн. 
 Отже, економіко-екологічний ризик від неоптимального водного режиму та накопиченого 

негативного потенціалу осушуваних земель в результаті недотримування правил експлуатації 
меліоративних систем становить: в абсолютному вираженні Rекол. = 19059,5тис. грн., у відносному 
виражені: Rекол%= 51,82%. 

Структура впливу факторів економіко-екологічного ризику на результати використання 
осушуваних земель Поліського економічного району з урахуванням коефіцієнта упевненості у їх 
настанні є такою: недоотримання виручки від реалізації основних культур становить 3,9% при 
надмірному пониженні РГВ весною, 3,9% при надмірному пониженні РГВ літом, 3,5% при 
недостатньому пониженні РГВ весною, 6,3% при недостатньому пониженні РГВ літом, 43,2% за 
рахунок негативного меліоративного стану осушуваних земель. 

Для визначення ризику недоотримання виручки внаслідок дії ринкових факторів 
використовуються статистичні дані щодо цін реалізації основних видів продукції та дані щодо витрат 
господарства на їх вирощування. Можливі варіанти розвитку подій розглядаються на основі 
застосування статистичних методів дослідження. Розраховуються можливі варіанти прибутку (збитку) 
на 1 центнер продукції при різних сполученнях наведених факторів та їх ймовірності. Після чого, 
виділивши оптимальний прибуток з усіх можливих варіантів, визначається середній недоотриманий 
господарством прибуток з кожного центнера при вирощуванні культур,  а також відносний ризик (за 
формулою 10.12) 

Розрахунки ризику недоотримання виручки проведено для основних культур господарства. 
Відносний ризик недоотримання виручки від реалізації 1 центнера озимої пшениці складає 15,74%; 
цукрового буряка складає 88,4%; для кормових культур вплив цього фактора становить 16,3%. 
Загальний показник ризику негативного впливу ринкових факторів для основних культур господарства 
становить 16,4%.  

 В цілому господарство «Мир» ризикує недоотримати 68,2% (51,8+16,4) виручки від реалізації 
основних культур внаслідок дії економіко-екологічних факторів, пов’язаних з використанням 
осушуваних земель (таблиця 10.5). 

Таблиця 10.5 

 Розрахунки рівня економіко-екологічного ризику для господарств Поліського економічного району  
(на прикладі СВК «Мир», Костопільського району Рівненської області) 

Фактор ризику Прогнозовані втрати, тис. грн 

К
У

 Абсолютний  
ризик 

Відносний 
ризик, 

% 
Озима  

пшениця 

Кукурудза Цукр. 
буряк 

Багаторічні 
трави тис. грн. грн./ га 

Недостатнє 
пониження РГВ 
весною 

468,3 4048,7 69,8 21159,1 0,05 1287 647 3,5 

Недостатнє 
пониження РГВ 
літом 

858,0 7757,3 29,8 0,0 0,27 2334 1173 6,3 

Надмірне 
пониження РГВ 
весною 

134,6 2602,9 53,1 21159,1 0,06 1437 722 3,9 

Надмірне 
пониження РГВ 
літом 

3,8 0,0 0,0 4616,0 0,27 1247 627 3,9 

Погіршення 
меліоративного 
стану ґрунтів  

187,2 0 6,6 15705,9 1,0 15900 7990 43,2 

Разом - - - - - 19060 9578 51,8 

Ринкові фактори 84,9 2455,9 42,0 3456,4 0,08 464 233 16,4 

Економіко-

екологічний ризик 
всього 

- - - - - 19523 9811 68,2 
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Ризик втрат від дії цього фактору  щодо основних культур становить Rос. недост.літом =  тис. грн.
Отже, економіко-екологічний ризик від неоптимального водного режиму та накопиченого 

негативного потенціалу осушуваних земель в результаті недотримування правил експлуатації 
меліоративних систем становить: в абсолютному вираженні Rекол. = 19059,5тис. грн., у відносному 
виражені: Rекол%= 51,82%

Структура впливу факторів економіко-екологічного ризику на результати використання 
осушуваних земель Поліського економічного району з урахуванням коефіцієнта упевненості у їх 
настанні є такою: недоотримання виручки від реалізації основних культур становить 3,9% при 
надмірному пониженні РГВ весною, 3,9% при надмірному пониженні РГВ літом, 3,5% при 
недостатньому пониженні РГВ весною, 6,3% при недостатньому пониженні РГВ літом, 43,2% за 
рахунок негативного меліоративного стану осушуваних земель.

Для визначення ризику недоотримання виручки внаслідок дії ринкових факторів 
використовуються статистичні дані щодо цін реалізації основних видів продукції та дані щодо витрат 
господарства на їх вирощування. Можливі варіанти розвитку подій розглядаються на основі 
застосування статистичних методів дослідження. Розраховуються можливі варіанти прибутку (збитку) 
на 1 центнер продукції при різних сполученнях наведених факторів та їх ймовірності. Після чого, 
виділивши оптимальний прибуток з усіх можливих варіантів, визначається середній недоотриманий 
господарством прибуток з кожного центнера при вирощуванні культур,  а також відносний ризик (за 
формулою 10.12)

Розрахунки ризику недоотримання виручки проведено для основних культур господарства. 
Відносний ризик недоотримання виручки від реалізації 1 центнера озимої пшениці складає 15,74%; 
цукрового буряка складає 88,4%; для кормових культур вплив цього фактора становить 16,3%. 
Загальний показник ризику негативного впливу ринкових факторів для основних культур господарства 
становить 16,4%. 

В цілому господарство «Мир» ризикує недоотримати 68,2% (51,8+16,4) виручки від реалізації 
основних культур внаслідок дії економіко-екологічних факторів, пов’язаних з використанням 
осушуваних земель (таблиця 10.5).

Таблиця 10.5
Розрахунки рівня економіко-екологічного ризику для господарств Поліського економічного району  

(на прикладі СВК Мир Костопільського району Рівненської області)
Фактор ризику Прогнозовані втрати, тис. грн

К
У

Абсолютний  
ризик

Відносний 
ризик,

%
Озима  

пшениця
Кукурудза Цукр. 

буряк
Багаторічні 

трави тис. грн. грн./ га 

Недостатнє 
пониження РГВ 
весною
Недостатнє 
пониження РГВ 
літом
Надмірне 
пониження РГВ 
весною
Надмірне 
пониження РГВ 
літом
Погіршення 
меліоративного 
стану ґрунтів 
Разом - - - - - 60 9578  

Ринкові фактори 9 5,9  4 0,08 464 233  

Економіко-

екологічний ризик 
всього

- - - - -
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Проведені розрахунки рівня економіко-екологічного ризику показали, що за тих умов, що 
склалися для господарств Поліського економічного району, аграрне використання осушуваних земель 
обтяжене досить високим ризиком. Зазначений показник ризику можна істотно зменшити, 
реалізувавши ряд господарських рішень, а саме: по-перше, проведення реконструкції осушувальних 
систем, меліоративного поліпшення осушуваних земель та здійснення впливу на наслідки від дії 
погодної складової ризику; по-друге, проведення комплексу заходів в рамках стратегії управління 
ризиками використання осушуваних земель. 

Таким чином, для забезпечення превентивного управління ризиками екстраполяція 
ретроспективних показників їх оцінювання на майбутні результати не може бути використана, оскільки 
не враховує можливу зміну набору та характеру дії факторів ризику. Основним показником 
оцінювання потенційних економіко-екологічних ризиків з метою попередження їх негативних 
наслідків пропонується  використовувати очікувані (сподівані) втрати. В основу їх розрахунку 
покладено прогнозування ймовірності настання втрат за допомогою коефіцієнтів упевненості, що 
розраховуються поєднанням об’єктивних методів – «побудови дерева рішень» з врахуванням всього 
комплексу екологічних та економічних факторів ризику, статистичного розрахунку ймовірностей та 
правил комбінування, а також розрахунок потенційних втрат методом прямого рахунку, що підвищує 
точність оцінювання прив’язкою до конкретних умов використання осушуваних земель. 

10.3. Оптимізаційне моделювання економіко-екологічних ризиків 
використання земель в умовах осушення 

За результатами  проведеного оцінювання економіко-екологічного ризику аграрного 
використання осушуваних земель  встановлено, що для зниження його рівня на більшості 
осушувальних систем необхідно провести реконструкцію. Для забезпечення їх роботи після 
реконструкції з найкращим співвідношенням ризику та віддачі, в першу чергу, необхідно здійснювати 
обґрунтування параметрів  системи. Обґрунтування варіанту проекту реконструкції на базі вибору 
розрахункової забезпеченості стоку пропонується здійснити за розробленою оптимізаційною 
моделлю. Вихідними даними для неї будуть: передпосівний модуль стоку (q – м3/с/га) та 
передпосівний стік для території осушення за певний проміжок часу(Q – м3/с); площа, що піддається 
впливу осушення ( S – га), в т.ч. площа осушуваних земель та площа активного впливу; дані про 
врожайність конкретної культури: при вирощуванні на осушуваних територіях (У1 – ц/га) (при 
досягненні проектних норм осушення); при вирощуванні на переосушених територіях (У2 – ц/га) (при 
РГВ нижче норм осушення); при вирощуванні на богарних землях (У3 – ц/га); середній чистий дохід 
при вирощуванні 1 ц культури на осушуваних землях (с – грн./ц.), g(Q) – чистий дохід з 1 га земель 
зони активного впливу (в залежності від напряму використання та рівня пониження ґрунтових вод), р1 

р2, р3 – ймовірності, відповідно, досягнення норм осушення, їх перевищення та недосягнення.  
Основним завданням моделі є вибір таких параметрів осушувальної системи, за яких аграрне 

землекористування в її межах та зоні активного впливу давало б максимальний очікуваний дохід при 
мінімумі ризику його недоотримання. 

На першому етапі моделювання, використовуючи статистичні дані, будується крива розподілу 
передпосівного стоку для території осушення за ряд років. При цьому у випадку наявності даних 
багаторічних спостережень можна застосувати центральну граничну теорему [19, с 190], яка 
формулюється так: закон розподілу ймовірностей випадкової величини ξ буде близьким до 
нормального і при необмеженому збільшенні n (ξ1, ξ2, …ξn) необмежено близько наближається до 
нормального. Маючи нормальний розподіл величини Q, можемо визначити ймовірність попадання Q в 
інтервал pp QQQ   за функцією Лапласа (р1) (формули 10.31-10.33): 
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 )Q(Ф)Q(Ф)QQQ(P pppp
  (10.33) 

де Q  – середній рівень ряду розподілу; )Q(Ф – функція розподілу передпосівного стоку для території 
осушення; pp Q,Q – відповідно верхня та нижня межа стоку, що має бути відведений для забезпечення 
умов нормального розвитку сільськогосподарських культур;  - стандартне відхилення. 

Таким же чином можна визначити і ймовірність непопадання в даний інтервал: р2 (Q>Qp) і р3 

(Q<Q
/
р). Якщо дані спостережень відсутні, використовують метод аналогів або проводять польові 

дослідження з побудовою відповідної функції розподілу.  
В процесі моделювання можна виділити три можливі випадки дії осушувальної системи, 

кожному з яких відповідатиме ймовірність настання: 
випадок перший – прогнозований  параметр (розрахункові витрати води Qp) буде покладений в 

основу роботи осушувальної системи і забезпечить досягнення норми осушення, ймовірність цього 
випадку р1 співпадає з розрахунковою забезпеченістю стоку;  

випадок другий – покладений в основу роботи системи параметр Qp не забезпечить повне 
відведення надлишкової вологи і ймовірність цього – p2; 

випадок третій – внаслідок роботи системи на основі параметру Qp матиме місце переосушення 
земель з ймовірністю р3. 

З наведеного видно, що другий та третій випадки є ризиковими. 
Метою оптимізації є таке обґрунтування Qp, яке максимізувало б очікуваний дохід від аграрного 

землекористування в умовах осушення. Оскільки за умовами моделі він напряму залежить від  
меліоративного стану осушуваних земель, паралельно мінімізується економіко-екологічний ризик. 

Таким чином, функція чистого доходу з площі S матиме вигляд (формула 10.34): 
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де 
pq

Q
 – площа осушуваних земель, на яких досягнуто запроектовану норму осушення, га; 

p

р

q

Q
 – 

площа осушуваних земель, всього, га; 
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 – площа частково переосушених земель, га; 
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S  – площа зони активного впливу осушення, га.  

Таким чином, середньорічний чистий дохід з площі S  визначається за формулою 10.35: 
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 →max  (10.35) 

Оптимальне рішення Qp при максимізації MQ(Д) можна отримати або із застосуванням 
множників Лагранжа або графічним методом. При цьому результуючими параметрами будуть 
розрахункові витрати води системи і ймовірність того, що фактичний стік не перевищить цього 
показника. З тієї ж моделі не важко порахувати  можливі втрати (економіко-екологічний ризик R) в разі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

)Q(Ф)Q(Ф)QQQ(P  ( )

де Q середній рівень ряду розподілу; )Q(Ф функція розподілу передпосівного стоку для території 
осушення; QQ відповідно верхня та нижня межа стоку, що має бути відведений для забезпечення 
умов нормального розвитку сільськогосподарських культур;  - стандартне відхилення.

Таким же чином можна визначити і ймовірність непопадання в даний інтервал: р (Q>Q ) і р
(Q<Q

/
р). Якщо дані спостережень відсутні, використовують метод аналогів або проводять польові 

дослідження з побудовою відповідної функції розподілу. 
В процесі моделювання можна виділити три можливі випадки дії осушувальної системи, 

кожному з яких відповідатиме ймовірність настання:
випадок перший прогнозований  параметр (розрахункові витрати води Q ) буде покладений в 

основу роботи осушувальної системи і забезпечить досягнення норми осушення, ймовірність цього 
випадку р співпадає з розрахунковою забезпеченістю стоку; 

випадок другий покладений в основу роботи системи параметр Q не забезпечить повне 
відведення надлишкової вологи і ймовірність цього ;

випадок третій внаслідок роботи системи на основі параметру Q матиме місце переосушення 
земель з ймовірністю р

З наведеного видно, що другий та третій випадки є ризиковими.
Метою оптимізації є таке обґрунтування Q , яке максимізувало б очікуваний дохід від аграрного 

землекористування в умовах осушення. Оскільки за умовами моделі він напряму залежить від  
меліоративного стану осушуваних земель, паралельно мінімізується економіко-екологічний ризик.

Таким чином, функція чистого доходу з площі матиме вигляд (формула 10.34):
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де 
Q

площа осушуваних земель, на яких досягнуто запроектовану норму осушення, га; рQ

площа осушуваних земель, всього, га; 











QQ
площа частково переосушених земель, га; 













Q
площа зони активного впливу осушення, га. 

Таким чином, середньорічний чистий дохід з площі S  визначається за формулою 10.35:
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 →max (10.35)

Оптимальне рішення Q при максимізації MQ(Д) можна отримати або із застосуванням 
множників Лагранжа або графічним методом. При цьому результуючими параметрами будуть 
розрахункові витрати води системи і ймовірність того, що фактичний стік не перевищить цього 
показника. З тієї ж моделі не важко порахувати  можливі втрати (економіко-екологічний ризик R) в разі 
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незабезпечення необхідного РГВ за такими залежностями (формули 10.36 і 10.37): 
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При дотриманні умови моделі (10.35) ці показники мінімізуються, а отже проект реконструкції 
передбачає зниження рівня економіко-екологічного ризику і поліпшення меліоративного стану земель. 
Крім того, це дозволяє визначити суму коштів на покриття втрат в разі настання ризикових подій для 
сільськогосподарського підприємства і сформувати страховий резерв для фінансування заходів щодо 
зниження рівня економіко-екологічного ризику в розмірі: 

 )R,Rmax(Rсст 21 .  (10.38) 

Одним із принципів управління ризиками в аграрному землекористуванні є багатоваріантний 
підхід при підготовці господарських рішень. Тому в процесі моделювання має розроблятись не один, а 
декілька варіантів проекту, кожен відповідно зі своїм набором вхідних параметрів. Вибір оптимального 
варіанту може здійснюватись за одним, або декількома наступними критеріями [20]. 

Згідно з критерієм Байєса слід прийняти такий варіант проекту, для якого можна 
отримати максимальний середній дохід, тобто: 

  )Д(М(maxВопт  . (10.39) 

Але при виборі оптимального варіанту можна орієнтуватись не на максимальний середній 
виграш (дохід), а на мінімальний середній ризик. В цьому випадку розраховується критерій 
мінімального середнього ризику:  

  )R(М(minВопт  ,  (10.40) 

де )R(М
 

– математичне сподівання недоотриманої вигоди порівняно з кращим варіантом. 
Для вибору оптимального варіанту проектування можна використовувати також критерії 

Ходжеса – Лемана, Вальда та Севіджа. 
Критерій Ходжеса – Лемана базується на двох характеристиках – ймовірності p та параметрі λ. 

Останній – це параметр, що вказує на ступінь упевненості в успішній реалізації проекту (при λ→1 
впевненість в успіху зростає, а при λ→0 – знижується). Параметр λ є суб’єктивною характеристикою, 
тому його доцільно вибирати на всьому інтервалі існування, тобто від нуля до одиниці через певний 
крок (наприклад 0,2). Тоді сам критерій для матриці доходів визначається за формулою 10.41: 
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Критерій Ходжеса – Лемана для матриці ризиків визначається за формулою 10.42: 

 

)r(max)1(prminВ iji
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. (10.42) 

Згідно з критерієм Вальда вибір стратегії ведеться в дуже обережній, песимістичній манері, з 
орієнтацією на найгірші економічні умови. У зв'язку з цим даний критерій часто називають 
максимінним, тобто максимум ефекту за найгірших умов, а розраховують за формулою 10.43: 

  )Дmin(maxВ ijопт  . (10.43) 

Критерій мінімального ризику — критерій Севіджа — базується на принципі мінімаксу 
наслідків помилкового рішення і намагається мінімізувати «втрачену вигоду». Розраховується 
він на основі матриці ризиків за формулою 10.44: 
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  )rmax(minВ ijопт  . (10.44) 

Цей критерій досить часто застосовується на практиці і особливо доцільно його 
використовувати у випадку, коли приймається рішення на порівняно далеку перспективу (як 
у випадку прийняття проектного рішення щодо варіанту осушення). 

Розрахувавши шість статистичних критеріїв, три з яких побудовано для матриці доходів і три для 
матриці ризиків, необхідно зробити загальні висновки щодо переваг одного з варіантів проекту і 
вибрати той з них, який доцільно було б інвестувати. Статистичні критерії, розраховані на основі 
матриці виграшу, визначають рівень ефективності стратегій, а ті, які розраховано на матриці ризиків, – 
рівень ризикованості. Доцільно проаналізувати, як ці критерії розподілені за варіантами проектування. 

Найбільшу ефективність і найменшу ризикованість має той варіант, на який вказує більшість критеріїв. 
А це означає, що саме в нього необхідно вкладати кошти, оскільки реалізація такого варіанту дозволить 
звести до мінімуму втрати доходу у порівнянні з максимально можливими. 

Сформовані таким чином потоки доходів для ряду проектів, які в найбільшій мірі відповідають 
вимогам оптимальності, становлять першу складову, необхідну для обґрунтування ефективності 
інвестицій в осушувальні меліорації з врахуванням ризику. Дану модель використано для обґрунтування 
найкращого варіанту проведення реконструкції осушувальної системи. В якості об’єкта-представника для 
умов Поліського економічного району обрано осушувальну систему «Печалівка», Костопільського району 
Рівненської області. В основу моделювання покладено дані багаторічних гідрологічних спостережень на 
річці Зульня, що є водоприймачем системи. Результати моделювання простої осушувальної системи 
наведено в таблиці 10.6. Оскільки для прийняття рішення усередненого критерію Байеса недостатньо, 
необхідно провести моделювання і за іншими критеріями матриці доходів, а також за критеріями 
матриці ризиків втрачених можливостей. 

 

Таблиця 10.6 

 Попередні результати моделювання різних варіантів простого осушення  
в Поліському економічному районі (на прикладі системи «Печалівка»,  

Костопільського району Рівненської області) 
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Критерії вибору на основі матриці річних 
доходів, тис. грн. 

Критерії вибору на основі ризику 
недоотримання річного чистого доходу в 

порівнянні з найкращим варіантом ,  
тис. грн. 

Байєса Вальда 
Ходжеса - Лемана Байєса Севіджа 

Ходжеса - Лемана 

λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 

В1 1 846,4 2,48 692,8 731,2 769,6 808,0 489,1 482,3 642,7 604,3 565,9 527,5 

В2 5 840,4 7,13 691,6 728,8 766,0 803,2 500,3 465,9 649,0 611,8 574,6 537,4 

В3 10 833,4 14,73 690,3 726,1 761,9 797,7 492,2 425,1 635,4 599,6 563,8 528,0 

В4 15 825,1 18,06 688,6 722,7 756,8 791,0 511,7 409,3 648,2 614,1 579,9 545,8 

В5 20 816,3 20,71 686,8 719,2 751,6 783,9 509,4 375,1 638,9 606,5 574,1 541,7 

В6 25 808,1 24,64 685,2 715,9 746,7 777,4 522,4 353,4 645,3 614,6 583,9 553,1 

В7 30 799,5 28,19 683,5 712,5 741,5 770,5 514,6 316,7 630,7 601,7 572,7 543,7 

В8 50 859,9 216,27 695,5 736,6 777,7 818,8 432,6 319,0 596,9 555,8 514,7 473,7 

В9 75 754,0 110,30 674,4 694,3 714,2 734,1 521,6 465,9 601,3 581,4 561,5 541,5 

Максимум 
доходу/ 
мінімум ризику 

859,9 216,27 695,53 736,62 777,70 818,79 432,6 316,7 596,9 555,8 514,7 473,7 

Найкращий 
варіант 

В8 
(50%) 

В8  
(50%) 

В8 
(50%) 

В8 

(50%) 

В8 
(50%) 

В8 
(50%) 

В8 
(50%) 

В7  
(30%) 

В8 
(50%) 

В8 
(50%) 

В8 
(50%) 

В8 
(50%) 

 

Таким чином, за результатами моделювання найоптимальнішим варіантом проектування простої 
осушувальної системи є проектування на розрахункову забезпеченість стоку 50%. Проте, 
господарською практикою  доведено, що просте скидання надлишкових вод не є ефективним, оскільки 
в більшості випадків супроводжується значним переосушенням в інші періоди вегетаційного циклу. 
Тому наведену модель було застосовано також для обгрунтування проектування польдерної системи з 
механічною подачею води. Результати розрахунків  моделі для матриці доходів та для матриці 
втрачених можливостей наведено в таблиці 10.7. 
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 )rm x(minВ ijопт  (10 4)

Цей критерій досить часто застосовується на практиці і особливо доцільно його 
використовувати у випадку, коли приймається рішення на порівняно далеку перспективу (як 
у випадку прийняття проектного рішення щодо варіанту осушення).

Розрахувавши шість статистичних критеріїв, три з яких побудовано для матриці доходів і три для 
матриці ризиків, необхідно зробити загальні висновки щодо переваг одного з варіантів проекту і 
вибрати той з них, який доцільно було б інвестувати. Статистичні критерії, розраховані на основі 
матриці виграшу, визначають рівень ефективності стратегій, а ті, які розраховано на матриці ризиків, 
рівень ризикованості. Доцільно проаналізувати, як ці критерії розподілені за варіантами проектування
Найбільшу ефективність і найменшу ризикованість має той варіант, на який вказує більшість критеріїв. 
А це означає, що саме в нього необхідно вкладати кошти, оскільки реалізація такого варіанту дозволить 
звести до мінімуму втрати доходу у порівнянні з максимально можливими.

Сформовані таким чином потоки доходів для ряду проектів, які в найбільшій мірі відповідають 
вимогам оптимальності, становлять першу складову, необхідну для обґрунтування ефективності 
інвестицій в осушувальні меліорації з врахуванням ризику. Дану модель використано для обґрунтування 
найкращого варіанту проведення реконструкції осушувальної системи. В якості об’єкта-представника для 
умов Поліського економічного району обрано осушувальну систему «Печалівка», Костопільського району 
Рівненської області. В основу моделювання покладено дані багаторічних гідрологічних спостережень на 
річці Зульня, що є водоприймачем системи. Результати моделювання простої осушувальної системи 
наведено в таблиці 10.6. Оскільки для прийняття рішення усередненого критерію Байеса недостатньо, 
необхідно провести моделювання і за іншими критеріями матриці доходів, а також за критеріями 
матриці ризиків втрачених можливостей.

Таблиця 10.6
Попередні результати моделювання різних варіантів простого осушення 
в Поліському економічному районі (на прикладі системи Печалівка

Костопільського району Рівненської області)

В
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Критерії вибору на основі матриці річних 
доходів, тис. грн.

Критерії вибору на основі ризику 
недоотримання річного чистого доходу в 

порівнянні з найкращим варіантом , 
тис. грн.

Байєса Вальда Ходжеса - Лемана Байєса Севіджа Ходжеса - Лемана
λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 

В 1 846,4 48 692,8 731,2 769,6 808,0 489,1 482,3 642,7 604,3 565,9 527,5 

В 5 840,4 13 691,6 728,8 766,0 803,2 500,3 465,9 649,0 611,8 574,6 537,4 

В 10 833,4 14,73 690,3 726,1 761,9 797,7 492,2 425,1 635,4 599,6 563,8 528,0 

В 15 825,1 18,06 688,6 722,7 756,8 791,0 511,7 409,3 648,2 614,1 579,9 545,8 

В 20 816,3 20,71 686,8 719,2 751,6 783,9 09,4 375,1 638,9 606,5 574,1 541,7 

В 25 808,1 24,64 685,2 715,9 746,7 777,4 522,4 353,4 645,3 614,6 583,9 553,1 

В 30 799,5 28,19 683,5 712,5 741,5 770,5 514,6 316,7 630,7 601,7 572,7 543,7 

В 50 859,9 216,27 695,5 736,6 777,7 818,8 432,6 319,0 596,9 55,8 514,7 473,7 

В 75 754,0 110,30 674,4 694,3 714,2 734,1 521,6 465,9 601,3 581,4 561,5 541,5 

Максимум 
доходу/ 
мінімум ризику
Найкращий 
варіант

В8 
(50%)

В8  
(50%)

В8 
(50%)

В8 

(50%)

В8 
(50%)

В8 
(50%)

В8 
(50%)

В7  
(30%)

В8 
(50%)

В8 
(50%)

В8 
(50%)

В8 
(50%)

Таким чином, за результатами моделювання найоптимальнішим варіантом проектування простої 
осушувальної системи є проектування на розрахункову забезпеченість стоку 50%. Проте, 
господарською практикою  доведено, що просте скидання надлишкових вод не є ефективним, оскільки 
в більшості випадків супроводжується значним переосушенням в інші періоди вегетаційного циклу. 
Тому наведену модель було застосовано також для обгрунтування проектування польдерної системи з 
механічною подачею води. Результати розрахунків  моделі для матриці доходів та для матриці 
втрачених можливостей наведено в таблиці 10.7.
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Таблиця 10.7 
 Попередні результати моделювання різних варіантів осушення з механічною водоподачею  

в Поліському економічному районі  (на прикладі системи «Печалівка»,  

Костопільського району Рівненської області) 

В
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Критерії вибору на основі матриці річних доходів, 
тис. грн. 

Критерії вибору на основі ризику недоотримання 
річного чистого доходу в порівнянні з найкращим 

варіантом , тис. грн. 

Байєса Вальда 
Ходжеса – Лемана 

Байєса Севіджа 
Ходжеса – Лемана 

λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 

В1 1 1206,7 6,54 764,9 875,4 985,8 1096,3 128,8 122,0 570,6 460,2 349,7 239,3 

В2 5 1183,0 32,72 760,2 865,9 971,6 1077,3 157,6 123,3 580,5 474,8 369,1 263,3 

В3 10 1139,0 65,45 751,36 848,3 945,2 1042,1 186,7 119,6 574,3 477,4 380,5 283,6 

В4 15 1112,1 98,17 746,0 837,5 929,0 1020,6 224,7 122,3 590,8 499,3 407,7 316,2 

В5 20 1071,9 130,89 737,9 821,4 904,9 988,4 253,8 134,3 587,8 504,3 420,8 337,3 

В6 25 1040,7 163,61 731,7 809,0 886,2 963,5 289,8 169,0 598,8 521,6 444,3 367,1 

В7 30 999,6 196,34 723,5 792,5 861,5 930,6 314,6 197,9 590,7 521,7 452,7 383,6 

В8 50 862,2 211,86 696,0 737,6 779,1 820,6 430,3 319,0 596,4 554,9 513,3 471,8 

В9 75 702,7 0,00 664,1 673,8 683,4 693,1 573,0 465,9 611,6 601,9 592,25 582,60 

Максимум 
доходу/ 

мінімум ризику 

1206,7 211,9 764,9 875,4 985,8 1096,3 128,9 119,6 570,6 460,2 349,7 239,3 

Найкращий 
варіант 

В1 (1%) В8 (50%) В1 (1%) В1 (1%) В1 (1%) В1 (1%) В1 (1%) В3(10%) В1 (1%) В1 (1%) В1 (1%) В1 (1%) 
 

Отже, польдерну систему доцільно проектувати на найбільшу водозабезпеченість, якщо в основі 
моделювання лежать лише прогнозовані доходи. Другою складовою  обґрунтування економіко-

екологічного ризику осушення земель є розрахунок необхідної суми інвестиційних коштів на реалізацію 
рішення  за обраними варіантами проекту. Третьою складовою в такому обгрунтуванні є розрахунок 
показника ризику із врахуванням фактору часу, що корегує показники доцільності проектування і показує 
реальні терміни окупності та прибутковість. Цей параметр повинен враховувати як загальноринкові 
тенденції на ринку інвестицій, так і специфіку даного виду інвестування. 

Найбільш повно  економіко-екологічний ризик при обґрунтуванні інвестицій в осушувальні 
меліорації враховує поєднання методу кумулятивної побудови та методу капітальних активів (МОКА) [21, 

c.319]. Це дозволяє врахувати і вплив загальноринкових факторів, і рівень економіко-екологічного ризику 
експлуатації осушувальної системи.  

Рівень систематичного ризику для ринку зернових за результатами проведених розрахунків 
становить 31%. Несистематичний ризик приймаємо на рівні економіко-екологічного ризику. При цьому 
в розрахунках  не враховується ризик негативного меліоративного стану земель, оскільки приймається, 
що після проведення реконструкції осушувальної системи стан земель поліпшиться. Для об’єкта-

представника Поліського економічного району цей показник становить 25% (51,8+16,4-43,2), отже 
загальна дисконтна ставка, що враховує економіко-екологічний та систематичний ризики становить 
56% (31+25). 

Подальше моделювання оптимізації ризику при обґрунтуванні розрахункової водозабезпеченості 
для осушувальних меліорацій полягає у визначенні найкращого серед всіх варіантів інвестування 
співвідношення приведених затрат та результатів з урахуванням ризику. Таким чином, можемо 
проводити моделювання по кожному варіанту проекту в розрізі окремих варіантів доходу, 
обумовленого відповідною ймовірністю настання (рij). Для цього використовується один з таких 
ключових показників:  чиста теперішня вартість проекту; дисконтований період окупності проекту; 
рентабельність інвестицій; внутрішня норма доходності проекту (ВНД) [22]. В рамках оптимізаційної 
моделі пропонується використати внутрішню норму доходності (ВНД) (формула 10.45) для визначення 
доцільності інвестицій та вибору варіанту проекту, оскільки цей показник дає можливість провести 
оцінку не тільки в реальних, але і в потенційно можливих умовах здійснення інвестиційного процесу. 
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де Д  – річні потоки доходів від проекту; І  – обсяги інвестицій.  
Формування потоків грошових доходів для проектів буде здійснюватись на підставі значень 

функції  чистого доходу в розрізі варіантів проектування з урахуванням ймовірностей їх настання. 
Величина інвестицій визначається на основі відповідних кошторисних документів з урахуванням 
календарних графіків їх залучення. Тривалість інвестиційного циклу доцільно брати на рівні 12,5 років 
(що виходить з рекомендованих норм амортизаційних відрахувань по капіталовкладеннях на 
поліпшення земель – 2% в квартал). 

Вибір оптимального варіанту проектування доцільно здійснювати таким чином: для показника 
чистої теперішньої вартості – за критеріями Байєса, Ходжеса-Лемана, Вальда, Севіджа; для 
внутрішньої норми доходності та індексу прибутковості – за критеріями Байєса, Ходжеса-Лемана та 
Вальда; для дисконтованого періоду окупності доцільно використати трансформовані критерії:  

1) Байєса (  )Т(М(minВ окопт  ),  

2) Ходжеса - Лемана (  )Ток(max)1(pТокminВ iji

3

1i

ijijопт  


 ),
  

3) Вальда (  )Токmax(minВ ijопт  ). 

Найменш ризикованим і, водночас, найбільш прибутковим буде проект, який виявиться 
оптимальним за більшістю критеріїв. В прикладі, що розглядається, проведено розрахунки внутрішньої 
норми доходності проекту для  осушувальної системи «Печалівка»  (табл. 10.8). 

Таблиця 10.8  
Результати моделювання різних варіантів осушення з механічною водоподачею  

в Поліському економічному районі за показником внутрішньої норми доходності   
(на прикладі  системи «Печалівка») 

Варіант 
проектування 

В
од

ні
ст

ь 
ро

ку
,%

 

Внутрішня норма доходності*, % за критеріями 

Байєса Вальда 
Ходжеса – Лемана 

λ=0,2 λ=0,4 λ=0,6 λ=0,8 

В1 1 3,192 0,020 2,256 2,490 2,724 2,958 

В2 5 3,199 0,103 2,284 2,513 2,742 2,971 

В3 10 3,178 0,210 2,315 2,531 2,747 2,963 

В4 15 3,194 0,322 2,356 2,565 2,775 2,985 

В5 20 3,181 0,439 2,393 2,590 2,787 2,984 

В6 25 3,188 0,562 2,436 2,624 2,812 3,000 

В7 30 3,105 0,678 2,428 2,598 2,767 2,936 

В8 50 2,784 0,689 2,373 2,476 2,578 2,681 

В9 75 2,416 0,000 2,318 2,342 2,367 2,391 

Максимум доходу/ 
мінімум ризику 

3,199 0,689 2,436 2,624 2,812 3,000 

Найкращий варіант 
В2 

(5%) 

В8 

(50%) 

В6 

25%) 

В6 

25%) 

В6 

25%) 

В6 

(25%) 

Примітка*: розрахунок внутрішньої норми доходності проводився на основі даних про питомі капітальні 
вкладення на здійснення реконструкції польдерних систем за даними Рівнедіпроводгоспу 

 

Використання розробленої моделі для осушувальних систем поліської  зони показало: 1) 
оптимальним варіантом є нижча забезпеченість стоку — 5% забезпеченість при орієнтації на середній 
очікуваний результат або 25% забезпеченість стоку на основі більш обережних критеріїв; 2) для 
осушувальних систем внутрішня норма доходності не перевищує рівень ризику таких проектів в 
існуючих економічних умовах.  

Водночас, для суб’єктів аграрного землекористування в Поліському економічному районі 
головними проблемами, які не залежать від варіанту проектування осушувальних систем, є високий 
рівень цінового та систематичного ризику, низька норма доходності в сільськогосподарській галузі. 
Внаслідок цього розраховані внутрішні норми доходності таких проектів суттєво нижчі, ніж рівень їх 
ризику, що показує підвищену ризикованість інвестиційних проектів в умовах Полісся. Таким чином, 
врахування економіко-екологічних ризиків та передбачення їх мінімізації при обґрунтуванні рішень 
щодо проведення осушувальних меліорацій впливає на рівень аграрного використання осушуваних 
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де Д річні потоки доходів від проекту; І обсяги інвестицій. 
Формування потоків грошових доходів для проектів буде здійснюватись на підставі значень 

функції чистого доходу в розрізі варіантів проектування з урахуванням ймовірностей їх настання. 
Величина інвестицій визначається на основі відповідних кошторисних документів з урахуванням 
календарних графіків їх залучення. Тривалість інвестиційного циклу доцільно брати на рівні 12,5 років 
(що виходить з рекомендованих норм амортизаційних відрахувань по капіталовкладеннях на 
поліпшення земель 2% в квартал).

Вибір оптимального варіанту проектування доцільно здійснювати таким чином: для показника 
чистої теперішньої вартості за критеріями Байєса, Ходжеса-Лемана, Вальда, Севіджа; для 
внутрішньої норми доходності та індексу прибутковості за критеріями Байєса, Ходжеса-Лемана та 
Вальда; для дисконтованого періоду окупності доцільно використати трансформовані критерії:

1) Байєса (  )Т(М(minВ окопт  ),

2) Ходжеса - Лемана (  )Ток(max)(ТокminВ iji

i

ijijопт  


 ),

3) Вальда (  )Токm x(minВ ijопт  ).

Найменш ризикованим і, водночас, найбільш прибутковим буде проект, який виявиться 
оптимальним за більшістю критеріїв. В прикладі, що розглядається, проведено розрахунки внутрішньої 
норми доходності проекту для  осушувальної системи «Печалівка»  (табл. 10.8).

Таблиця 10.8 
Результати моделювання різних варіантів осушення з механічною водоподачею 

в Поліському економічному районі за показником внутрішньої норми доходності  
(на прикладі  системи Печалівка»)

Варіант 
проектування

В
од

ні
ст

ь 
ро

ку
,%

Внутрішня норма доходності , % за критеріями

Байєса Вальда
Ходжеса Лемана

λ=0,2 λ=0, λ=0,6 λ=0,8

В        

В        

В 10       

В 15       

В 20       

В 25       

В7 30       

В8 50       

В9 75       

Максимум доходу/ 
мінімум ризику

Найкращий варіант В2
( %)

В8
(50%)

В6
25%)

В6
25%)

В6
25%)

В6
(25%)

Примітка*: розрахунок внутрішньої норми доходності проводився на основі даних про питомі капітальні 
вкладення на здійснення реконструкції польдерних систем за даними Рівнедіпроводгоспу

Використання розробленої моделі для осушувальних систем поліської  зони показало: 1) 
оптимальним варіантом є нижча забезпеченість стоку 5% забезпеченість при орієнтації на середній 
очікуваний результат або 25% забезпеченість стоку на основі більш обережних критеріїв; 2) для 
осушувальних систем внутрішня норма доходності не перевищує рівень ризику таких проектів в 
існуючих економічних умовах. 

Водночас, для суб’єктів аграрного землекористування в Поліському економічному районі 
головними проблемами, які не залежать від варіанту проектування осушувальних систем, є високий 
рівень цінового та систематичного ризику, низька норма доходності в сільськогосподарській галузі. 
Внаслідок цього розраховані внутрішні норми доходності таких проектів суттєво нижчі, ніж рівень їх 
ризику, що показує підвищену ризикованість інвестиційних проектів в умовах Полісся. Таким чином, 
врахування економіко-екологічних ризиків та передбачення їх мінімізації при обґрунтуванні рішень 
щодо проведення осушувальних меліорацій впливає на рівень аграрного використання осушуваних 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  495 

 

земель, на  цінність та вартість таких земель. Все це свідчить про те, що проведення реконструкції 
осушувальних систем має супроводжуватись розробкою стратегії управління економіко-екологічним 
ризиком в рамках індивідуального підходу до умов господарювання землекористувачів. 

10.4. Управління ризиками аграрного використання земель  
в системі водного менеджменту 

Зважаючи на ризикований характер сільськогосподарського виробництва взагалі і, зокрема, за 
умов використання осушуваних земель в Поліському економічному районі, слід зазначити, що навіть 
найоптимальніше проектування меліоративних систем та планування виробничо-господарської 
діяльності суб’єктів аграрного ринку не дозволяє звести такий ризик до мінімуму. Тому для 
підприємств даної галузі економіки слід активно використовувати елементи стратегії управління 
ризиками.  

При формуванні стратегії управління економіко-екологічними ризиками в аграрному 
використанні осушуваних земель не можна знехтувати тим фактом, що основні вимоги до неї не є 
однаковими на етапі проектування осушування земель і при усталеному використанні площ, на яких 
вже проведені осушувальні меліорації. Саме тому, доцільно розробляти відповідні дві комплексні 
стратегії управління такими ризиками. 

Комплексна стратегія оптимізації економіко-екологічного ризику на осушуваних землях на 
стадії проектування та будівництва чи реконструкції осушувальної системи передбачає використання 
певного інструментарію, одним із компонентів якого є методи управління ризиком (табл. 10.9). 

Домінуючими в цьому переліку є методи та заходи щодо мінімізації ризику. Ці методи проявляються в 
тому, що на стадії проектування на основі багатоваріантних розрахунків та математичного 
моделювання, прогнозування та моніторингу вибирається варіант проектного рішення з мінімальним 
ризиком. Але, оскільки, навіть при найкращому варіанті залишається місце для ризику, в такій стратегії 
передбачено методи запобігання ризику за допомогою проектування організаційних, культуртехнічних 
та агротехнічних превентивних заходів на осушувальних системах. Для покриття ймовірних втрат, що 
можуть мати місце навіть за умов реалізації всіх попередніх заходів, визначаються майбутні джерела їх 
компенсації для забезпечення безперебійності виробничого процесу та  розширеного його відтворення. 

Зовсім іншою є ситуація, коли осушувальна система вже побудована (реконструйована), 
перебуває в експлуатації і аграрне використання осушуваних земель уже здійснюється. Оптимізація 
економіко-екологічного ризику ускладнюється, якщо управління ним не здійснювалось на 
попередньому етапі. За таких умов при формуванні управлінської стратегії перевага надається методам 
та заходам щодо запобігання ризику (див. табл. 10.9). Крім превентивних заходів, в стратегії 
управління ризиком суттєва роль належить методам їх мінімізації, специфіка яких проявляється в 
суттєвій ролі інформаційного забезпечення та контролю щодо можливих змін в середовищі ризику. 
Саме це забезпечує гнучкість реагування на такі зміни з тим, щоб реалізувати процес господарювання з 
найменшими за даних конкретних умов втратами. 

Важливе місце в стратегії оптимізаційного управління ризиком посідають методи його 
компенсації, які в основному передбачають створення внутрішніх резервів коштів для покриття втрат 
(збитків); звернення до страхових організацій;  хеджування в угодах купівлі-продажу, яке є видом 
непрямого страхування через гарантування певної суми обігових коштів для сільськогосподарського 
підприємства на дату, обумовлену в таких угодах.  

Актуальною складовою стратегії управління економіко-екологічного ризиком є створення 
компенсаційних фондів на випадок настання ризикової події у використанні осушуваних земель, такої 
як: недоотримання доходу в результаті незабезпечення сприятливого водного режиму, погіршення 
меліоративного стану земель, формування несприятливої економічної кон’юнктури. Для створення 
такого фонду можна використати два шляхи: внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній шлях полягає в тому, що сільськогосподарські виробники самостійно формують 
компенсаційний фонд. Сам механізм формування такого фонду повинен реалізовуватись через пільгове 
оподаткування, закладене в механізм формування ціни на сільськогосподарську продукцію. Мова йде 
про  процедуру встановлення ціни пропозиції, оскільки остаточна ціна формується шляхом 
врівноваження ціни попиту та ціни пропозиції на аграрному ринку.  
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Таблиця 10.9  
Стратегічні методи управління ризиками аграрного використання  осушуваних земель 

Стадія проектування та будівництва 
(реконструкції) осушувальної системи 

Стадія експлуатації осушувальної системи 

Методи мінімізації ризику 

Обґрунтування проектного рішення на основі 
оптимізаційної моделі з мінімізацією ризику 

Постійний контроль за станом природного середовища і 
тенденціями його зміни 

Екологічний моніторинг осушуваної та прилеглої 
території 

Постійне прогнозування погодних умов та екологічний 
моніторинг 

Зміни в законодавчо-нормативній базі Диверсифікація видів діяльності сільськогосподарського 
підприємства  

Прогнозування зміни природно-кліматичних та 
погодних умов та небезпечних природних 
катаклізмів 

Постійний прогноз коливання врожаїв і планування 
обсягів виробництва з врахуванням фактору ризику 

Диверсифікація в підборі культур сівозміни та 
видів діяльності сільськогосподарського 
підприємства 

Впровадження цінової еластичності в залежності від 
коливання погодних умов 

Комплексна організація території Комплексна організація території 
Дотримання науково обґрунтованої норми осушення та 
допустимих еколого-меліоративних змін водно-фізичних 
властивостей ґрунтів 

Державне підтримка та державні замовлення на 
сільськогосподарську продукцію 

Методи запобігання ризику 

Проектування систем двосторонньої дії 
(польдерних) 

Організація протипожежних заходів на торфовищах 

Проектування максимально можливого КЗВ в 
межах осушувальної системи 

Планування та перепланування територій аграрного 
природокористування та влаштування полезахисних 
лісових смуг в зоні осушувальної системи 

Влаштування полезахисних лісових смуг в зоні 
осушувальної системи 

Суцільне заліснення в зоні активного впливу 
осушувальної системи на прилеглих схилах і підвищених 
місцях, а також на низинних ділянках на мінеральних 
ґрунтах 

Суцільне заліснення в зоні активного впливу 
осушувальної системи 

Організація снігозатримуючих заходів та штучного 
перенесення снігу на поля 

Проектування та будівництво споруд для 
пожежних і снігозатримуючих заходів 

Здійснення агротехнічних заходів для підтримки 
необхідної вологоємності 

Відмова від проекту осушення Реконструкція систем з переведенням їх на двосторонню 
дію 

Фінансування додаткових вишукувань по проекту 
осушення 

Терасування схилів 

Методи компенсації ризику 

Встановлення на основі проектних розрахунків 
суми резервних коштів для покриття ймовірних 
збитків з уточненням  джерел покриття 

Розрахунок ймовірних втрат від настання ризикової події з 
визначенням резерву їх покриття 

Обґрунтування необхідності страхування в 
страхових компаніях 

Непряме страхування від погодних ризиків через 
укладання ф’ючерсних та форвардних угод 

 

Ціна пропозиції складається з собівартості, прибутку, витрат, пов'язані з транспортуванням 
товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій,  фіксованого 
сільськогосподарського податку, ПДВ. Крім того, пропонується до складу ціни включити також 
витрати на компенсацію ризиків (Вкр), пов’язаних з невідповідністю водно-повітряного режиму, 
створеного в результаті осушення, оптимальному для вирощування сільськогосподарських культур.  

Таким чином, за умов досягнення проектної врожайності та співпадіння ціни пропозиції та 
остаточної ціни, сільськогосподарське підприємство зможе забезпечити себе необхідними коштами на 
покриття втрат в разі настання ризикової події в майбутньому. У випадку, коли ціна встановиться 
нижчою за  ціну пропозиції, аграрне підприємство матиме пільги в оподаткуванні, які полягають у 
такому порядку відшкодування: спочатку покриваються витрати на компенсацію ризиків, а в другу 
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Таблиця 10.9 
Стратегічні методи управління ризиками аграрного використання  осушуваних земель

Стадія проектування та будівництва 
(реконструкції) осушувальної системи

Стадія експлуатації осушувальної системи

Методи мінімізації ризику
Обґрунтування проектного рішення на основі 
оптимізаційної моделі з мінімізацією ризику

Постійний контроль за станом природного середовища і 
тенденціями його зміни

Екологічний моніторинг осушуваної та прилеглої 
території

Постійне прогнозування погодних умов та екологічний 
моніторинг

Зміни в законодавчо-нормативній базі Диверсифікація видів діяльності сільськогосподарського 
підприємства 

Прогнозування зміни природно-кліматичних та 
погодних умов та небезпечних природних 
катаклізмів

Постійний прогноз коливання врожаїв і планування 
обсягів виробництва з врахуванням фактору ризику

Диверсифікація в підборі культур сівозміни та 
видів діяльності сільськогосподарського 
підприємства

Впровадження цінової еластичності в залежності від 
коливання погодних умов

Комплексна організація території Комплексна організація території
Дотримання науково обґрунтованої норми осушення та 
допустимих еколого-меліоративних змін водно-фізичних 
властивостей ґрунтів
Державне підтримка та державні замовлення на 
сільськогосподарську продукцію

Методи запобігання ризику
Проектування систем двосторонньої дії 
(польдерних)

Організація протипожежних заходів на торфовищах

Проектування максимально можливого КЗВ в 
межах осушувальної системи

Планування та перепланування територій аграрного 
природокористування та влаштування полезахисних 
лісових смуг в зоні осушувальної системи

Влаштування полезахисних лісових смуг в зоні 
осушувальної системи

Суцільне заліснення в зоні активного впливу 
осушувальної системи на прилеглих схилах і підвищених 
місцях, а також на низинних ділянках на мінеральних 
ґрунтах

Суцільне заліснення в зоні активного впливу 
осушувальної системи

Організація снігозатримуючих заходів та штучного 
перенесення снігу на поля

Проектування та будівництво споруд для 
пожежних і снігозатримуючих заходів

Здійснення агротехнічних заходів для підтримки 
необхідної вологоємності

Відмова від проекту осушення Реконструкція систем з переведенням їх на двосторонню 
дію

Фінансування додаткових вишукувань по проекту 
осушення

Терасування схилів

Методи компенсації ризику
Встановлення на основі проектних розрахунків 
суми резервних коштів для покриття ймовірних 
збитків з уточненням  джерел покриття

Розрахунок ймовірних втрат від настання ризикової події з 
визначенням резерву їх покриття

Обґрунтування необхідності страхування в 
страхових компаніях

Непряме страхування від погодних ризиків через 
укладання ф’ючерсних та форвардних угод

Ціна пропозиції складається з собівартості, прибутку, витрат, пов'язані з транспортуванням 
товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій,  фіксованого 
сільськогосподарського податку, ПДВ. Крім того, пропонується до складу ціни включити також 
витрати на компенсацію ризиків (Вкр), пов’язаних з невідповідністю водно-повітряного режиму, 
створеного в результаті осушення, оптимальному для вирощування сільськогосподарських культур. 

Таким чином, за умов досягнення проектної врожайності та співпадіння ціни пропозиції та 
остаточної ціни, сільськогосподарське підприємство зможе забезпечити себе необхідними коштами на 
покриття втрат в разі настання ризикової події в майбутньому. У випадку, коли ціна встановиться 
нижчою за  ціну пропозиції, аграрне підприємство матиме пільги в оподаткуванні, які полягають у 
такому порядку відшкодування: спочатку покриваються витрати на компенсацію ризиків, а в другу 
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чергу сплачується фіксований сільськогосподарський податок. 
Однак при такому підході виникає проблема неефективного «заморожування» фонду компенсації 

ризиків, оскільки цикли з вирощування сільськогосподарської продукції в кліматичних умовах України 
відділяє досить тривалий період часу (в середньому 6-7 місяців). Гострота питання зростає, якщо 
врахувати, що до настання ризикової події може пройти не один, а декілька років. В таких випадках 
сільськогосподарське підприємство може збільшити величину фонду за рахунок розміщення його 
коштів на депозитних рахунках або придбання цінних паперів чи іншої фінансової діяльності. 
Враховуючи зазначені обставини, можна запропонувати такий порядок формування та використання 
фонду ризику (рис. 10.7). 

 

 

Рис. 10.7. Порядок формування та використання фонду ризику 

 

Такий механізм компенсації ризиків був би абсолютно дієвим, якби не той факт, що ціна на 
сільськогосподарську продукцію встановлюється, як це вже зазначалось, в результаті торгів на аграрній 
біржі. В такому випадку фактичні фінансові результати від продажу сільськогосподарської продукції 
можуть відрізнятись від запланованих показників. 

З наведених методів компенсації ризиків принципово новим для вітчизняної 
сільськогосподарської практики є екологічне страхування, яке слід розглядати, з одного боку, як 
страхування відповідальності за негативний вплив на навколишнє середовище, спрямоване на 
забезпечення екологічної безпеки та компенсації збитків третім особам, і, з другого, як майнове – 
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спрямоване на компенсацію втрат страховика. Воно покликане змусити страховика зменшити 
негативний вплив на навколишнє середовище і, водночас, дає можливість для його безперебійної 
роботи в разі настання негативних наслідків. 

Екологічне страхування може стати стимулюючим важелем, мета якого – сприяння покращанню 
екологічної ситуації в умовах високого антропогенного навантаження. Введення екологічного 
страхування в комплексну стратегію управління економіко-екологічним ризиком в аграрному 
використанні осушуваних земель покаже пряму залежність ефективності виробництва від його 
екології. 

Сільськогосподарський виробник, формуючи стратегію управління економіко-екологічними 
ризиками, повинен передбачати всі можливі результати виробничо-господарської діяльності. 
Компонентами, які впливають на такі результати, є врожайність сільськогосподарських культур та ціни 
на продукцію, а також їх співвідношення. 

Ймовірність отримання певного рівня врожайності визначається виходячи із досвіду 
господарювання на осушуваних землях та проектних розрахунків. При цьому враховується, що 
можливий будь-який один із трьох рівнів урожайності зернових: нормальний, низький, високий 
(застосування методики здійснюється на прикладі зернових, як ключової культури для регіону).  

За нормальну приймаємо урожайністьУ1 (ц/га) (при досягненні проектних норм осушення), за 
низьку – У2 (ц/га) (при РГВ нижче норм осушення) або У3 (ц/га)(при недостатньому відведенні 
надлишкової води), за високу — У4 (ц/га). Низький урожай при неоптимальному забезпеченні вологою 
можливий або на рівні У2 (з ймовірністю р2, або на рівні У3 (з ймовірністю р3). Оскільки ці дві події є 
несумісними, то ймовірність отримання низького врожаю в цілому визначається за сумою 
ймовірностей (рнизьк = р2 + р3). Крім того, виходячи з нормального розподілу кривої частоти рівня 
втрат, шанси мати високий або низький врожай приблизно однакові. Тобто р вис =рнизьк . Тоді 
ймовірність отримання нормальної врожайності рнорм = 1- (рнизьк+ рвис),   або рнорм = 1- 2*рнизьк,    
або  рнорм = р1- рвис. 

Ймовірність ціни визначається на основі статистичного ряду цін аграрної біржі за ряд років і 
статистичним методом встановлюється ймовірність низької ціни (нижче за ціну пропозиції), 
нормальної ціни (відповідно ціні пропозиції), високої ціни (вище за ціну пропозиції): 

рц<цпр= n ц<цпр / n;рц=цпр= n ц=цпр / n;рц>цпр= n ц>цпр / n, 

де рц<цпр, рц=цпр, рц>цпр –  ймовірності,  відповідно, низької, нормальної та високої ціни; n ц<цпр,n ц=цпр , 
n ц>цпр- кількість випадків в минулому, коли ціна була, відповідно, нижчою за ціну пропозиції, 
відповідала ціні пропозиції, була вищою за ціну пропозиції, n – довжина статистичного ряду. 

Оскільки ціна пропозиції не обов’язково буде відповідати середній ціні – симетричний розподіл 
ймовірностей тут неможливий. Причому значення Цн та Цв розраховуються як середні у відповідних 
інтервалах. Оскільки маємо три різних рівні врожайності та три різні ціни, то можливо 9 комбінацій 
рівня врожайності та ціни. 

Таким чином, будемо мати дев’ять варіантів виручки від реалізації (Вреал) при різних 
співвідношеннях врожайності та ціни, ймовірності яких визначаються за правилом множення 
ймовірностей сумісних подій. На підставі наведених розрахунків визначається порядок формування 
фінансових результатів сільськогосподарського підприємства при різних співвідношеннях врожайності 
та ціни.  

Кошти на компенсацію ризиків тут визначаються в зворотній послідовності (формула 10.46).  

 
%R100

В
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 .  (10.46) 

У випадку, коли розмір виручки достатній, щоб покрити витрати на компенсацію ризиків, 
порядок її розподілу буде таким: 

1. Відшкодовуються витрати на виготовлення та доставку продукції. 
2. Проводиться відрахування до фонду відшкодування в запланованому обсязі. 
3. Сплачується фіксований сільськогосподарський податок. 
4. Чистий прибуток після сплати фіксованого сільськогосподарського податку залишається в 

розпорядженні сільськогосподарського виробника. 
У випадку, коли після відшкодування всіх витрат залишку недостатньо для забезпечення всієї 

суми коштів на відшкодування ризиків, відбувається часткове поповнення фонду відшкодування, а 
сума внеску в такому разі визначається як різниця між чистою виручкою від реалізації і витратами на 
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спрямоване на компенсацію втрат страховика. Воно покликане змусити страховика зменшити 
негативний вплив на навколишнє середовище і, водночас, дає можливість для його безперебійної 
роботи в разі настання негативних наслідків.

Екологічне страхування може стати стимулюючим важелем, мета якого сприяння покращанню 
екологічної ситуації в умовах високого антропогенного навантаження. Введення екологічного 
страхування в комплексну стратегію управління економіко-екологічним ризиком в аграрному 
використанні осушуваних земель покаже пряму залежність ефективності виробництва від його 
екології.

Сільськогосподарський виробник, формуючи стратегію управління економіко-екологічними 
ризиками, повинен передбачати всі можливі результати виробничо-господарської діяльності. 
Компонентами, які впливають на такі результати, є врожайність сільськогосподарських культур та ціни 
на продукцію, а також їх співвідношення.

Ймовірність отримання певного рівня врожайності визначається виходячи із досвіду 
господарювання на осушуваних землях та проектних розрахунків. При цьому враховується, що 
можливий будь-який один із трьох рівнів урожайності зернових: нормальний, низький, високий 
(застосування методики здійснюється на прикладі зернових, як ключової культури для регіону).

За нормальну приймаємо урожайністьУ (ц/га) (при досягненні проектних норм осушення), за 
низьку У (ц/га) (при РГВ нижче норм осушення) або У (ц/га)(при недостатньому відведенні 
надлишкової води), за високу У (ц/га). Низький урожай при неоптимальному забезпеченні вологою 
можливий або на рівні У (з ймовірністю р , або на рівні У (з ймовірністю р ). Оскільки ці дві події є 
несумісними, то ймовірність отримання низького врожаю в цілому визначається за сумою 
ймовірностей (рнизьк = р + р ). Крім того, виходячи з нормального розподілу кривої частоти рівня 
втрат, шанси мати високий або низький врожай приблизно однакові. Тобто р вис =рнизьк . Тоді 
ймовірність отримання нормальної врожайності рнорм = 1- (рнизьк+ рвис),   або рнорм = 1- рнизьк,    
або  рнорм = р - рвис

Ймовірність ціни визначається на основі статистичного ряду цін аграрної біржі за ряд років і 
статистичним методом встановлюється ймовірність низької ціни (нижче за ціну пропозиції), 
нормальної ціни (відповідно ціні пропозиції), високої ціни (вище за ціну пропозиції):

рц<цпр= n ц<цпр / n;рц=цпр= n ц=цпр / n;рц>цпр= n ц>цпр / n

де рц<цпр, рц=цпр, рц>цпр ймовірності,  відповідно, низької, нормальної та високої ціни; n ц<цпр, ц=цпр , 

ц>цпр- кількість випадків в минулому, коли ціна була, відповідно, нижчою за ціну пропозиції, 
відповідала ціні пропозиції, була вищою за ціну пропозиції, n довжина статистичного ряду.

Оскільки ціна пропозиції не обов’язково буде відповідати середній ціні симетричний розподіл 
ймовірностей тут неможливий. Причому значення Цн та Цв розраховуються як середні у відповідних 
інтервалах. Оскільки маємо три різних рівні врожайності та три різні ціни, то можливо 9 комбінацій 
рівня врожайності та ціни.

Таким чином, будемо мати дев’ять варіантів виручки від реалізації (Вреал) при різних 
співвідношеннях врожайності та ціни, ймовірності яких визначаються за правилом множення 
ймовірностей сумісних подій. На підставі наведених розрахунків визначається порядок формування 
фінансових результатів сільськогосподарського підприємства при різних співвідношеннях врожайності 
та ціни. 

Кошти на компенсацію ризиків тут визначаються в зворотній послідовності (формула 10.46). 
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У випадку, коли розмір виручки достатній, щоб покрити витрати на компенсацію ризиків, 
порядок її розподілу буде таким:

 Відшкодовуються витрати на виготовлення та доставку продукції.
 Проводиться відрахування до фонду відшкодування в запланованому обсязі.
 Сплачується фіксований сільськогосподарський податок.
 Чистий прибуток після сплати фіксованого сільськогосподарського податку залишається в 

розпорядженні сільськогосподарського виробника.
У випадку, коли після відшкодування всіх витрат залишку недостатньо для забезпечення всієї 

суми коштів на відшкодування ризиків, відбувається часткове поповнення фонду відшкодування, а 
сума внеску в такому разі визначається як різниця між чистою виручкою від реалізації і витратами на 
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виготовлення та доставку продукції. В такому випадку господарство залишається без прибутку. Якщо 
ця величина виявляється менше 0, то мають місце збитки і в такому випадку фонд відшкодування 
ризиків не формується, застосовуються інші складові стратегії управління ризиками. 

Розраховуючи прибутковість ( рентабельність) виробництва при різних співвідношеннях ціни та 
врожайності в порядку її зростання, визначають накопичену ймовірність. На підставі результатів таких 
обчислень наочно видно, при якій сумарній ймовірності господарство може зазнати збитків і при цьому 
не сформувати (або сформувати не в повній мірі) фонд відшкодування втрат від настання ризикової 
події. Це буде накопичена ймовірність для останнього від’ємного рівня рентабельності. Для 
забезпечення високої об’єктивності розрахунків потрібно враховувати коливання рівня врожайності і 
цін, а також виробничих витрат. Для цього необхідно здійснити прогнозування можливих витрат при 
різних рівнях врожайності та при різних співвідношеннях цінових факторів на предмети та засоби 
праці. Першу складову можливо реалізувати шляхом розрахунку питомих витрат на 1 центнер зібраної 
продукції в звітному році. Врахування другої складової повинно здійснюватись через побудову 
трендової моделі середньозваженої ціни на паливо та засоби захисту рослин на базі статистичних 
даних за попередні роки та з врахуванням середньорічного індексу інфляції. Через розрахунок 
інтервалів довіри до прогнозу, задаючи параметр ймовірності (достовірності) γ, визначають саме 
прогнозоване значення середньозваженої ціни на основні ресурси, а також нижню і верхню границі її 
коливання. На підставі цих розрахунків доцільно визначити три індекси зміни середньозваженої ціни, а 
отже і можливих витрат. Беручи до уваги, що за законом великих чисел крива щільності розподілу 
ймовірностей відхилень від прогнозу наближається до нормального, вважаємо, що ймовірність 
прогнозованого значення в межах стандартного відхилення складає 2/3, а для кожного з граничних 
значень – 1/6. [9, с. 280] Тоді для кожного рівня врожайності розраховують своє значення витрат на 
виробництво продукції та відповідні ймовірності комбінацій «врожайність – витрати» за правилом 
добутку ймовірностей. 

Подальше дослідження можливих наслідків виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарського підприємства слід здійснювати за тією ж наведеною схемою, враховуючи, що 
комбінацій врожайності, ціни та витрат стає, щонайменше, 27. Це дещо ускладнює розрахунки проте 
отримані результати будуть мати вищу достовірність.  

Для обґрунтування подальших кроків у розробці стратегії мінімізації ризику можна скористатись 
відомими критеріями. Так, якщо ймовірність зазнати втрат виявиться більшою за 0,1, то обмежувати 
стратегію лише створенням внутрішнього компенсаційного фонду недоцільно. В такому випадку 
можна включити до стратегії управління ризиками зовнішнє (компенсаційне) страхування. 

Механізм обґрунтування доцільності включення страхування до загальної стратегії управління 
ризиками починається з окреслення профілю ризику [9, с. 292], що передбачає виконання чотирьох 
основних кроків запропонованого алгоритму. 

Крок 1. Визначення цілей виробничо-господарської діяльності. За умов нашого дослідження ціль 
можна сформулювати так: отримання виручки, яка б забезпечила достатньо коштів для відшкодування 
всіх витрат на виготовлення та збут сільськогосподарської продукції, в тому числі витрат на утримання 
внутрішньогосподарської частини осушувальних систем та оплати послуг водогосподарських 
організацій, а також прибуток сільськогосподарського підприємства. 

Крок 2. Оцінка уразливості до ризику. На даному етапі доцільно проаналізувати ретроспективні 
дані щодо прибутковості сільськогосподарського підприємства в минулому та здатності 
відшкодовувати свої витрати і виконувати фінансові зобов’язання. Для оцінки уразливості до ризику 
слід використовувати метод аналогів, який дає змогу оцінити, наскільки бізнес уразливий до ризику. В 
якості кількісних характеристик можуть бути використані такі: критичний валовий збір та критична 
врожайність, які розраховуються за формулами: 
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де – УПВ  – сумарні умовно постійні витрати по господарству, тис. грн, питУЗВ  – питомі умовно – 

змінні витрати в розрахунку на 1 центнер зібраного врожаю (розраховується за даними попередніх 
років), грн./ц, Ц  – запланована ціна, грн./ц, S  – площа посіву, га. 

В якості додаткових кількісних показників уразливості можуть застосовуватись частота втрат 
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(збитків), виробничий та фінансовий леверидж, коефіцієнт безпеки виробництва. 
Крок 3. Визначення джерел ризику. Основне джерело ризику – невідповідність створеного 

водного режиму оптимальному для вирощування культур і, як наслідок, коливання врожайності. 
Ринковими факторами ризику виступають мінливість цін на продукцію, засоби і предмети праці, що 
використовуються у виробничому процесі. З метою кількісної характеристики джерел ризику варто 
сформувати таблицю, яка б містила інформацію щодо типових проявів погодних умов з врахуванням їх 
впливу на формування врожайності, використовуючи методику оцінювання економіко-екологічного 
ризику при проектуванні осушення земель на основі розрахункової водозабезпеченості. На підставі 
отриманих даних визначаємо ймовірність того, що господарство не зможе повністю відшкодувати 
видатки, а відтак не зможе вчасно і повністю розрахуватись за своїми фінансовими зобов'язаннями. 

Це буде така накопичена ймовірність
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 , для якої виконується умова: Уν< Укр. 

Крок 4. Визначення стратегії менеджменту ризику. Передбачається обґрунтування в рамках 
стратегії управління економіко-екологічним ризиком необхідності залучення послуг страхової 
компанії. Таке обґрунтування має проводитись на основі інформації про величину страхового внеску 
Встрах та граничну врожайність (Угр). Граничною є врожайність культури, втрати від недоотримання 
якої страхова компанія зобов’язується відшкодувати сільськогосподарському підприємству. Страхова 
компенсація (Кстрах) тоді визначатиметься так: 

  

SЦ)УУ(К фгрстрах  .  (10.49). 

Для прийняття рішення стосовно проведення страхування потрібно здійснити порівняння 
можливих результатів (таблиця 10.10). 

Таблиця 10.10 

 Порівняння можливих фінансових результатів без та при застосуванні страхування 

Без страхування Зі страхуванням 

1. Виручка від продажу продукції (Вр)  1. Виручка від продажу продукції (Вр) 

  2. Страхова компенсація (Кстрах) 

  3. Всього виручки (п.1. + п.2) 
2. Виробничі витрати та відрахування (Вт) 4. Виробничі витрати та відрахування (Вт) 

  5. Страховий внесок (Встрах) 

  6. Всього витрат та відрахувань (п.4 +п.5) 
3. Прибуток (п.1 – п.2.) 7. Прибуток (п.3 – п.6) 
4. Рівень рентабельності (п.3/п.2)*100 8. Рівень рентабельності (п.7/п.6)* 100 

 

Маючи статистичні дані про ймовірність урожайності на осушуваних землях регіону, необхідно 
розрахувати прибутковість за кожного вказаного рівня врожайності залежно від того, страхується 
врожай чи ні.  

Проаналізувавши отримані результати, залишається здійснити вибір рішення щодо проведення 
страхування або відмову від нього. Для цього доцільно скористатись матрицею ризику, яка будується 
на базі попередніх розрахунків (табл. 10.11). 

Таблиця 10.11  
Таблиця (матриця) наслідків ризику 

Можливі події Можливі дії та наслідки ризику 

Подія Ймовірність настання Зі страхуванням Без страхування 

Врожайність нижче за 
критичну (Уν< Укр) 



v

i

ip
1

 
Можлива прибутковість 

від Рр1
*до Ррv 

*
 

Можлива прибутковість 
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Врожайність вища за 
критичну (Уν ≥ Укр) 
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Приймаючи рішення про залучення страхової компанії до стратегії управління економіко-

екологічними ризиками слід керуватись принципами ризик – менеджменту, коли менеджер спирається 
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(збитків), виробничий та фінансовий леверидж, коефіцієнт безпеки виробництва.
Крок 3. Визначення джерел ризику. Основне джерело ризику невідповідність створеного 

водного режиму оптимальному для вирощування культур і, як наслідок, коливання врожайності. 
Ринковими факторами ризику виступають мінливість цін на продукцію, засоби і предмети праці, що 
використовуються у виробничому процесі. З метою кількісної характеристики джерел ризику варто 
сформувати таблицю, яка б містила інформацію щодо типових проявів погодних умов з врахуванням їх 
впливу на формування врожайності, використовуючи методику оцінювання економіко-екологічного 
ризику при проектуванні осушення земель на основі розрахункової водозабезпеченості. На підставі 
отриманих даних визначаємо ймовірність того, що господарство не зможе повністю відшкодувати 
видатки, а відтак не зможе вчасно і повністю розрахуватись за своїми фінансовими зобов'язаннями. 

Це буде така накопичена ймовірність


v

i

i
, для якої виконується умова: Уν< Укр

Крок 4. Визначення стратегії менеджменту ризику. Передбачається обґрунтування в рамках 
стратегії управління економіко-екологічним ризиком необхідності залучення послуг страхової 
компанії. Таке обґрунтування має проводитись на основі інформації про величину страхового внеску 
Встрах та граничну врожайність (Угр). Граничною є врожайність культури, втрати від недоотримання 
якої страхова компанія зобов’язується відшкодувати сільськогосподарському підприємству. Страхова 
компенсація (Кстрах) тоді визначатиметься так:

 

SЦ)УУ(К фгрстрах  . (10.49).

Для прийняття рішення стосовно проведення страхування потрібно здійснити порівняння 
можливих результатів (таблиця 10.10).

Таблиця 10.10
Порівняння можливих фінансових результатів без та при застосуванні страхування

Без страхування Зі страхуванням
1. Виручка від продажу продукції (Вр)   Виручка від продажу продукції (Вр)

 Страхова компенсація (Кстрах)

 Всього виручки (п.1. + п.2)
2. Виробничі витрати та відрахування (Вт)  Виробничі витрати та відрахування (Вт)

 Страховий внесок (Встрах)

 Всього витрат та відрахувань (п.4 +п.5)
3. Прибуток (п.1 п.2.)  Прибуток (п.3 п.6)
4. Рівень рентабельності (п.3/п.2)*100  Рівень рентабельності (п.7/п.6)* 100

Маючи статистичні дані про ймовірність урожайності на осушуваних землях регіону, необхідно 
розрахувати прибутковість за кожного вказаного рівня врожайності залежно від того, страхується 
врожай чи ні. 

Проаналізувавши отримані результати, залишається здійснити вибір рішення щодо проведення 
страхування або відмову від нього. Для цього доцільно скористатись матрицею ризику, яка будується 
на базі попередніх розрахунків (табл. )

Таблиця 10.11 
Таблиця (матриця) наслідків ризику

Можливі події Можливі дії та наслідки ризику
Подія Ймовірність настання Зі страхуванням Без страхування

Врожайність нижче за 
критичну (Уν< Укр) 
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Можлива прибутковість 
від Рр1 до Ррv 

Можлива прибутковість 

від Рр1до Ррv 

Врожайність вища за 
критичну (Уν ≥ Укр) 
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Можлива прибутковість 
від Ррv до РрN

Можлива прибутковість 
від Ррvдо РрN

Приймаючи рішення про залучення страхової компанії до стратегії управління економіко-
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на співставлення величини ймовірних втрат та ймовірності їх настання. Виходячи з наведеної матриці, 
в основі зазначеного рішення будуть такі порівняння: 

1) Наскільки низькою (від’ємною) буде прибутковість господарства без страхування при 
врожайності нижчій за критичний рівень, з врахуванням ймовірності. Причому, враховуючи, що 
коливання врожайності в межах інтервалу від У1 до Укр може бути досить суттєвим, показники 
прибутковості від Рр1до Ррv можуть мати широкий розмах коливання, то аналіз доцільно проводити: 

 а) за граничними значеннями і, особливо, за найнижчим -Рр1 (з ймовірністю р1); 

 б) за середнім по інтервалу:  

 рР = i

v

1і
pi p*P



;

 

(10.50) 

 в) за середньоквадратичним відхиленням:  

 



v

1i

i

2

ppi p*)PP( ;  (10.51) 

 г) за коефіцієнтом варіації:  

 

pP
Сv    (10.52) 

 д) за коефіцієнтом ризику (відношенням максимальних збитків (при найнижчій 
врожайності) до вартості майна підприємства). 

Для двох останніх показників є загальні критерії прийняття рішення, якими може скористатись 
менеджер: при Cv > 1/3 (33%) ризик вважається підвищеним; при величині потенційних втрат більше 
10% вартості майна ризик вважається високим, більше 20% - дуже високим. Якщо проведені 
розрахунки відповідають вказаним критеріям, то керівник має перший аргумент на користь 
страхування, вагу якого можна оцінити в 10 балів. 

2) Наскільки високою буде ймовірність того, що втрати без страхування виявляться 

значними, тобто наскільки значення 


v

1i

ip буде наближатись до 1. Це другий аргумент. Його вага 

може бути оцінена в межах 5 балів.  
3) Наскільки високою буде величина страхових внесків, тобто різниця між прибутком без 

страхування та прибутком зі страхуванням за умови не настання ризикової події, або різниця Ррv- Ррv 
*
 ( 

при Уν ≥ Укр).  Це є третій аргумент при виборі страхування, як складової стратегії управління 
ризиками, вага якого становить 5 балів. 

4) Наскільки великою буде величина франшизи, тобто так званої величини 
недострахування. У даному  дослідженні така франшиза полягає в тому, що гранична межа 
врожайності, нижче якої страхова компанія повинна відшкодовувати втрати, може не співпадати з 
критичною. Тобто, Угр< Укр. Таким чином, як це вже зазначалось вище, страхова компанія бере на себе 
зобов’язання відшкодувати вартість недоотриманого врожаю в розмірі:(Угр – Уф) *Ц * S, тоді як 
частину втрат в розмірі: (Укр – Угр) *Ц* S сільськогосподарське підприємство бере на себе. Таким 
чином, чим менша різниця (Укр – Угр), тим менші втрати. Отже, наявність франшизи – четвертий 
аргумент, вага якого може коливатись від 1до 5 балів, в залежності від розміру франшизи.  

Таким чином, якщо в результаті розрахунків та аналізу отриманих результатів сумарний бал 
коливається: 
 від 17 до 25 балів, то можна рекомендувати обрання страхування в якості складової стратегії 

управління ризиками; 
 від 9 до 16, можна рекомендувати часткове страхування (скажімо, частини врожаю) з 

обов’язковим включенням превентивних заходів до стратегії управління ризиками; 
 від 0 до 8 балів, можна рекомендувати обмежитись внутрішнім страхуванням у поєднанні з 

комплексом превентивних заходів. 
На цьому методика обґрунтування доцільності страхування могла б бути завершена, якби не той 

факт, що факторами невизначеності результатів виробничо-господарської діяльності 
сільськогосподарського підприємства є не лише мінливість врожайності, але і мінливість цін на кінцеву 
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продукцію та мінливість витрат, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом, як це було 
зазначено при обґрунтуванні методики внутрішнього страхового фонду. В зв’язку з цим, дана методика 
має бути доповнена. Визначаємо величини можливої виручки при різних комбінаціях врожайності та 
ціни за наведеною вище схемою. На підставі тих же розрахунків обчислюємо витрати на 
сільськогосподарське виробництво та доставку продукції при різних варіантах врожайності. 

Використовуючи ці дані можемо, скориставшись комп’ютерною програмою Excel, розрахувати 
величину прибутку і рівень рентабельності для різних комбінацій врожайності, ціни та витрат як при 
страхуванні, так і без нього. При цьому враховуємо, що сума компенсації в разі недобору врожаю 
розраховується за плановими цінами, оскільки це має бути передбачено в договорі страхування. 

Аналогічно розраховують можливі фінансові результати при різних комбінаціях врожайності, 
ціни та витрат за умов господарювання без залучення страхової компанії. Додатково визначають 
ймовірності сполучень ціни та витрат по кожній групі врожайності, які не залежать від того, чи 
залучаємо ми страхову компанію до управління ризиками. На основі цього складається матриця 
ризиків, яка буде дещо трансформована (таблиця 10.12).  

Таблиця 10.12 

 Порівняльна таблиця (матриця) наслідків ризику 

Можливі події Можливі дії та наслідки ризику 

Подія 

Ймовірність 
настання 

 

Зі страхуванням Без страхування 

Можлива прибутковість при різних 
сполученнях ціни, витрат та 

врожайності ранжована в порядку 
зростання 

Можлива прибутковість при різних 
сполученнях ціни, витрат та 

врожайності ранжована в порядку 
зростання 

прибутковість 
накопичена 
ймовірність 

прибутковість 
накопичена 
ймовірність 

Врожай-ність 

нижча  за 
критичну 

(Уν< Укр) 
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Проте обмежуватись лише страхуванням продукції для управління економіко-екологічними 
ризиками в аграрному використанні осушуваних земель недоцільно. Згідно із Земельним кодексом 
України необхідно відшкодовувати втрати (збитки) власникам землі і землекористувачам, заподіяні 
внаслідок погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
сільськогосподарських угідь.  

Одним із елементів механізму відшкодування цих втрат може бути обов’язкове страхування 
якості земельних ресурсів. При цьому страхувальниками є підприємства-користувачі земельних 
ресурсів сільськогосподарського призначення усіх форм власності, а об’єктом страхування – земельні 
ресурси, що знаходяться у власності чи оренді сільськогосподарських підприємств. Страховий ризик 
полягає в зменшенні родючості ґрунтів згідно з нормами, вказаними в паспорті земельної ділянки, для 
чого відповідним органам необхідно провести дослідження якості земельних ресурсів у межах їх 
паспортизації. 

Страховою подією є погіршення основних паспортних показників якості земельних ресурсів 
через геокліматичні процеси, стихійні явища, неправомірні дії третіх осіб тощо. Факт настання 
страхового випадку визначається при щорічному порівнянні існуючих показників з паспортними. 
Пропонується використання такого страхування з метою формування страхового фонду для 
збереження і відтворення родючості ґрунтів, запобігання погіршення екологічного стану земель 
сільськогосподарського призначення, фінансування заходів щодо відтворення деградованих та 
забруднених ґрунтів, підвищення родючості земель.  
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продукцію та мінливість витрат, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом, як це було 
зазначено при обґрунтуванні методики внутрішнього страхового фонду. В зв’язку з цим, дана методика 
має бути доповнена. Визначаємо величини можливої виручки при різних комбінаціях врожайності та 
ціни за наведеною вище схемою. На підставі тих же розрахунків обчислюємо витрати на 
сільськогосподарське виробництво та доставку продукції при різних варіантах врожайності.

Використовуючи ці дані можемо, скориставшись комп’ютерною програмою Excel, розрахувати 
величину прибутку і рівень рентабельності для різних комбінацій врожайності, ціни та витрат як при 
страхуванні, так і без нього. При цьому враховуємо, що сума компенсації в разі недобору врожаю 
розраховується за плановими цінами, оскільки це має бути передбачено в договорі страхування.

Аналогічно розраховують можливі фінансові результати при різних комбінаціях врожайності, 
ціни та витрат за умов господарювання без залучення страхової компанії. Додатково визначають 
ймовірності сполучень ціни та витрат по кожній групі врожайності, які не залежать від того, чи 
залучаємо ми страхову компанію до управління ризиками. На основі цього складається матриця 
ризиків, яка буде дещо трансформована (таблиця 10.12). 

Таблиця 10.12
Порівняльна таблиця (матриця) наслідків ризику

Можливі події Можливі дії та наслідки ризику

Подія
Ймовірність 

настання

Зі страхуванням Без страхування
Можлива прибутковість при різних 

сполученнях ціни, витрат та 
врожайності ранжована в порядку 

зростання

Можлива прибутковість при різних 
сполученнях ціни, витрат та 

врожайності ранжована в порядку 
зростання

прибутковість накопичена 
ймовірність прибутковість накопичена 

ймовірність

Врожай-ність
нижча  за 
критичну
(Уν< Укр)
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Проте обмежуватись лише страхуванням продукції для управління економіко-екологічними 
ризиками в аграрному використанні осушуваних земель недоцільно. Згідно із Земельним кодексом 
України необхідно відшкодовувати втрати (збитки) власникам землі і землекористувачам, заподіяні 
внаслідок погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
сільськогосподарських угідь. 

Одним із елементів механізму відшкодування цих втрат може бути обов’язкове страхування 
якості земельних ресурсів. При цьому страхувальниками є підприємства-користувачі земельних 
ресурсів сільськогосподарського призначення усіх форм власності, а об’єктом страхування земельні 
ресурси, що знаходяться у власності чи оренді сільськогосподарських підприємств. Страховий ризик 
полягає в зменшенні родючості ґрунтів згідно з нормами, вказаними в паспорті земельної ділянки, для 
чого відповідним органам необхідно провести дослідження якості земельних ресурсів у межах їх 
паспортизації.

Страховою подією є погіршення основних паспортних показників якості земельних ресурсів 
через геокліматичні процеси, стихійні явища, неправомірні дії третіх осіб тощо. Факт настання 
страхового випадку визначається при щорічному порівнянні існуючих показників з паспортними. 
Пропонується використання такого страхування з метою формування страхового фонду для 
збереження і відтворення родючості ґрунтів, запобігання погіршення екологічного стану земель 
сільськогосподарського призначення, фінансування заходів щодо відтворення деградованих та 
забруднених ґрунтів, підвищення родючості земель. 
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Як свідчить практика, обмежувати стратегію управління економіко-екологічними ризиками 
тільки компенсаційними заходами недоцільно. Грамотно сформована стратегія повинна передбачати 
також  заходи, які спрямовані на її посилення. Серед найбільш дієвих таких заходів є диверсифікація, 
яка означає, що два і більше напрямки діяльності комбінуються і поєднуються в пакеті, що становить 
«портфель» ризиків. Як правило, мінливість показників, що характеризують ризик такого «портфеля», 
а отже і сам ризик, будуть меншими, ніж по кожному окремому напрямку діяльності, що входять в 
такий «портфель».  

Результатом досліджень в цій сфері стало створення так званої «портфельної» теорії – це теорія 
фінансових інвестицій, в рамках якої за допомогою статистичних методів здійснюють найбільш 
вигідний розподіл ризику портфеля та оцінку його прибутку. В основі теорії портфеля лежить загальне 
правило, якого повинні дотримуватись інвестори, що мають можливість розподіляти кошти (ресурси) 
між декількома активами (видами продукції, видами діяльності). Необхідно прагнути розподіляти 
вкладення таким чином, щоб обрані активи відповідали двом вимогам: по-перше, показувати 
різнощільність зв'язку із загальноринковими тенденціями (коливаннями попиту, цінами), по-друге, 
мати протилежну фазу коливань норми прибутку в середині портфеля. Саме такий портфель буде мати 
мінімальний ризик. 

Кількісно ризик портфеля розраховується статистичним методом. Так, для портфеля, що 
складається з двох видів активів (видів продукції або напрямків діяльності), ризик можна розрахувати 
як дисперсію за залежністю [23,с.18]: 
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1 , – дисперсії норм доходності першого і другого активів; 
21, hh – питома вага першого і другого 

видів активів в портфелі; R  – коефіцієнт кореляції норм доходності першого і другого активів.  
У випадку, коли таких активів (видів продукції або діяльності) декілька, ризик розраховується так: 
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де R  – коефіцієнт множинної кореляції норм доходності активів, який розраховується з використанням 
такої залежності [24]: 
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де jmr - коефіцієнт парної кореляції кожної пари значень доходності двох видів активів між собою; 
визначається за залежністю: 
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де 
mj x,x – значення доходності відповідно по j –му та по m –му виду продукції (діяльності) за період в 
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n років, jx
, mx  - середньорічні значення доходності відповідно по j –му та по m –му виду продукції 

(діяльності), 2

m

2

j ,  - відповідні дисперсії. 
Таким чином, суть стратегії диверсифікації виробництва зводиться до побудови оптимізаційної 

моделі, яка дозволить підібрати (включити) до виробничо-господарської діяльності господарства 
декілька напрямків, що дозволить при обмеженій кількості ресурсів забезпечити максимум доходності 
та мінімум ризику.  

В умовах використання осушуваних земель стратегія диверсифікації може мати практичну 
реалізацію при виборі сівозміни. Науково обґрунтована сівозміна є основою землеробства і запорукою 
його стабільності, оскільки позитивно впливає на поживний, водний, біологічний режими ґрунту, 
швидкість детоксикації шкідливих речовин. Основою науково обґрунтованої сівозміни є правильний 
підбір попередників для вирощування культур і дотримання допустимої періодичності їх вирощування. 
Процес обґрунтування сівозмін повинен включати два етапи: 

1 – встановлення найкращих попередників для різних культур у сівозмінах на різних типах 
ґрунтів, нормативів періодичності вирощування культур в сівозміні при різних рівнях інтенсифікації та 
встановлення варіантів сівозміни, що відповідає певному заданому типу ґрунту та інших природно-

кліматичних умов; 
2 – вибір сівозміни, що забезпечує найнижчий рівень ризику за принципами диверсифікації. 
 Пропонується модель диверсифікації вирощування декількох культур в науково обґрунтованій 

сівозміні, врожайність яких по різному залежить від впливу погодних та екологічних факторів і ціни на 
які мають різні фази коливань. Введемо змінні: Х1, Х2, ..., Хn – площі, які відводяться для вирощування, 
відповідно, першої, другої і т.д. культур, h1, h2, …, hn – питома вага відповідних площ в загальній (h1 + 

h2 + …+ hn = 1). Використовуючи статистичні дані про врожайність кожної з цих культур на 
осушуваних землях, будуються статистичні ряди і визначаються середньо багаторічна врожайність 

1У ,

2У , ..., nУ  та середньоквадратичне відхилення врожайності: 
1 , 2 , ..., n  для кожної культури. 

Для окремих сільськогосподарських культур складаються калькуляції витрат в розрахунку на 
один гектар посівів вт1, вт2, …, втn у відповідності з прийнятим порядком планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.  

Важливим показником для побудови моделі є ціни на продукцію: 
1Ц


, 

2Ц


, ..., 
nЦ


. Для врахування 

ризику цінових коливань ці значення визначають також за допомогою статистичних методів, а саме: 
спочатку будують ряди динаміки для кожної з обраних культур. Далі, для цінового ряду по кожній 
культурі будується тренд в залежності від характеру змін, і визначається прогнозоване значення 
відповідної ціни по кожній культурі: )1(1  tfЦ t

 . В результаті отримуємо такий ряд: 
1Ц


, 

2Ц


, ..., 
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. 

Додатково розраховуємо середньоквадратичні відхилення цінових коливань: ц
1 , ц

2 , ..., ц
n .  

В даній моделі не враховано ризик коливання витрат на продукцію, оскільки склад витрат для 
всіх культур практично співпадає, змінюється дещо лише їх розподіл. Це означає, що диверсифікація у 
вирощуванні культур майже не вплине на ризик коливання витрат. 

Для забезпечення реалізації даної моделі диверсифікації слід ввести показник ефективності 
ризику. Цей показник буде визначатись як відношення сподіваного доходу до величини ризику: 

 ц
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Сподіваний дохід буде: 
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Портфельний ризик коливання врожаю: 
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Портфельний ризик коливання цін: 
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n років, jx mx - середньорічні значення доходності відповідно по j му та по m му виду продукції 

(діяльності), 
mj  - відповідні дисперсії.

Таким чином, суть стратегії диверсифікації виробництва зводиться до побудови оптимізаційної 
моделі, яка дозволить підібрати (включити) до виробничо-господарської діяльності господарства 
декілька напрямків, що дозволить при обмеженій кількості ресурсів забезпечити максимум доходності 
та мінімум ризику. 

В умовах використання осушуваних земель стратегія диверсифікації може мати практичну 
реалізацію при виборі сівозміни. Науково обґрунтована сівозміна є основою землеробства і запорукою 
його стабільності, оскільки позитивно впливає на поживний, водний, біологічний режими ґрунту, 
швидкість детоксикації шкідливих речовин. Основою науково обґрунтованої сівозміни є правильний 
підбір попередників для вирощування культур і дотримання допустимої періодичності їх вирощування. 
Процес обґрунтування сівозмін повинен включати два етапи:

встановлення найкращих попередників для різних культур у сівозмінах на різних типах 
ґрунтів, нормативів періодичності вирощування культур в сівозміні при різних рівнях інтенсифікації та 
встановлення варіантів сівозміни, що відповідає певному заданому типу ґрунту та інших природно-

кліматичних умов;
вибір сівозміни, що забезпечує найнижчий рівень ризику за принципами диверсифікації.

Пропонується модель диверсифікації вирощування декількох культур в науково обґрунтованій 
сівозміні, врожайність яких по різному залежить від впливу погодних та екологічних факторів і ціни на 
які мають різні фази коливань. Введемо змінні: Х , Х , ..., Х площі, які відводяться для вирощування, 
відповідно, першої, другої і т.д. культур, h , …, h питома вага відповідних площ в загальній (h + 

+ …+ h = 1). Використовуючи статистичні дані про врожайність кожної з цих культур на 
осушуваних землях, будуються статистичні ряди і визначаються середньо багаторічна врожайність У

У У та середньоквадратичне відхилення врожайності:    для кожної культури.

Для окремих сільськогосподарських культур складаються калькуляції витрат в розрахунку на 
один гектар посівів вт1, вт2, …, втn у відповідності з прийнятим порядком планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. 

Важливим показником для побудови моделі є ціни на продукцію: Ц
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ризику цінових коливань ці значення визначають також за допомогою статистичних методів, а саме: 
спочатку будують ряди динаміки для кожної з обраних культур. Далі, для цінового ряду по кожній 
культурі будується тренд в залежності від характеру змін, і визначається прогнозоване значення 
відповідної ціни по кожній культурі: )(  tfЦ t
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Додатково розраховуємо середньоквадратичні відхилення цінових коливань: ц ц ц
В даній моделі не враховано ризик коливання витрат на продукцію, оскільки склад витрат для 

всіх культур практично співпадає, змінюється дещо лише їх розподіл. Це означає, що диверсифікація у 
вирощуванні культур майже не вплине на ризик коливання витрат.

Для забезпечення реалізації даної моделі диверсифікації слід ввести показник ефективності 
ризику. Цей показник буде визначатись як відношення сподіваного доходу до величини ризику:
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Модель диверсифікації набуває такого вигляду.  
Цільова функція: 
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Обмеження:  
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Розв’язати таку модель можна, застосувавши функцію MS Excel «Пошук рішень». 
В результаті, господарство отримає такий розподіл площ між різними сільськогосподарськими 

культурами, який забезпечить йому максимум прибутковості за мінімального ризику, тобто буде 
досягнута основна мета диверсифікації. Разом з тим, варто розуміти, що довести до мінімуму ризик 
господарської діяльності неможливо, так як завжди залишається недиверсифікований (вбудований в 
галузь) ризик діяльності. 

Таким чином, в аграрному землекористуванні на осушуваних землях економіко-екологічний 
ризик неможливо ані уникати (оскільки він вбудований в саму специфіку господарювання), ані 
приймати (зважаючи на високий ступінь ризику сільськогосподарського виробництва в цілому, і на 
осушуваних землях зокрема). Ігнорування ризиків може призвести до руйнування не лише окремого 
сільськогосподарського підприємства, але і галузі в цілому. Для забезпечення ефективного 
використання осушуваних земель моделювання ризику необхідно супроводжувати розробкою заходів, 
що зменшать ймовірність ризику або величину потенційних втрат від настання ризикової події і 
захистять такі землі від деградації та інших екологічних наслідків. Запропонований алгоритм розробки 
системи економічних інструментів ризик-менеджменту передбачає послідовність кроків з 
обґрунтування стратегії запобігання (у вигляді превентивних техніко-економічних заходів і 
диверсифікації сівозмін) та компенсації ризиків (внутрішніми засобами і за допомогою страхування). 
Тільки в такому випадку гарантованою стає реалізація основної мети осушувальних меліорацій – 

забезпечення високих і стійких врожаїв, а також оптимальне поєднання економічних та екологічних 
інтересів землекористувачів. 
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РОЗДІЛ 11.  
 

МЕНЕДЖМЕНТ СТАЛОГО 
ВОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

11.1. Сутність управління сталим водокористуванням 

Невід’ємною складовою національного багатства та важливою умовою ефективного суспільного 
розвитку є водні ресурси. Розвиток промисловості, сільського господарства, прискорені темпи 
житлово-комунального будівництва у другій половині XX століття зумовили підвищення значення 
водних ресурсів для національної економіки, що і призвело до розбудови галузі водного господарства. 
Водне господарство України є визначальною частиною економіки держави. Воно впливає на розвиток 
та розміщення продуктивних сил, створення необхідних соціальних і побутових умов життя населення 
та тісно пов’язане, майже, з усіма галузями національної економіки. 

Основна виробнича діяльність водогосподарського комплексу спрямована на регулювання і 
територіальний розподіл водних ресурсів з метою забезпечення усіх споживачів народного 
господарства та населення водою відповідної якості у необхідній кількості. При цьому, виконується 
видобування, обробка, відтворення, регулювання, зберігання, подача води і відведення використаної, а 
також запобігання шкідливій дії вод на навколишнє природне середовище (НПС) в межах басейнів 
річок. Разом із тим, для збереження якісного водного середовища основна виробнича діяльність 
водного господарства повинна бути спрямована на забезпечення раціонального водокористування, 
виконання комплексу робіт з покращення екологічного стану водних об’єктів і запобігання шкідливій 
дії вод. Ці різнохарактерні види галузевого виробництва органічно взаємопов’язані, що забезпечує 
задоволення обґрунтованих потреб у воді на основі комплексного і раціонального використання водних 
ресурсів 1. Як вид економічної діяльності, водогосподарське виробництво тривалий час відносилось 
до невиробничої діяльності (невиробничої сфери), яка здійснюється не у вигляді виробництва 
продукції, а у виді послуг. З 1997 року Україна поступово переходить на світову класифікацію видів 
економічної діяльності (КВЕД). Насьогодні, відповідно сучасним уявленням, що спираються на 
європейський підхід, водне господарство є виробництвом. Проте, слід розрізняти матеріальне та 
нематеріальне виробництво у цій сфері. Враховуючи вихідні положення теорій управління водним 
господарством та національною економікою, доцільно розібратися у проблематиці формування 
системи сталого водокористування та відповідно водного менеджменту. 

Водне господарство має свою природну сировину (водні ресурси) і власний виробничий процес 
забору та підготовки води до різних видів використання. Відповідно до сучасної класифікації видів 
економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010), водне господарство займає проміжне або стикове 
положення між матеріальним та нематеріальним виробництвом [2]. Виробничі процеси, притаманні 
водному господарству, мають риси саме промислового виробництва. Згідно КВЕД ДК 009:2010 процес 
промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який 
використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів 
виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який 
класифікують у секціях B "Добувна промисловість та розроблення кар’єрів", C "Переробна 
промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", E 
"Водопостачання; каналізація, поводження з відходами" та F "Будівництво" 3. Тож, згідно положень 
національного законодавства вода стає продукцією, коли вона підготовлена до використання та 
відпускається або надається водокористувачам у встановленому порядку [4]. 

Сучасна система водного господарства охоплює водні об’єкти (річки, озера, ставки, підземні 
джерела та інші), регулюючі споруди, водоохоронні та інші водогосподарські споруди на них, а також 
мережі галузевого водокористування. Необхідною умовою органічного функціонування цієї галузі є 
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включення в її склад водних об’єктів (водних ресурсів та земельного водного фонду). Але, на відміну 
від інших природних ресурсів (земельних, мінеральних, лісових), використання води не вкладається у 
рамки звичайних виробничих процесів. Специфічні особливості водних ресурсів мають визначальне 
значення для розвитку національної економіки та переходу нашої держави та її регіонів до сталого 
розвитку (див. табл. 11.1). 

Таблиця 11.1 

Специфічні особливості водних ресурсів у контексті забезпечення переходу до сталого розвитку 

Соціально-економічні Технологічні 

мають життєво важливе значення для людини, 
тваринного і рослинного світу і першочергове 
значення в підтриманні рівноваги екологічних 
систем у питаннях охорони природи; 

якість води визначається різноманітними 
споживчими властивостями в різних сферах 
матеріального виробництва і суспільного 
споживання; 

мають суспільно-політичне і медико-

демографічне значення для забезпечення 
достатнього рівня і якості життя населення 
України; 

більш як 90,0% використовуваних у галузях 
економіки водних ресурсів є ресурсами 
поверхневого стоку річок України і гідравлічно 
пов’язаними з ними підземних вод; 

річкові води є динамічними – переміщуються і 
концентруються вниз за течією, а 
транспортування водних ресурсів у бік від 
водотоку зазвичай пов’язане з великими 
капіталовкладеннями в канали, водоводи і 
насосні станції; 

існує нерівномірність річкового стоку як 
протягом року, так і за багаторічний період, що 
обумовлює необхідність його регулювання та 
породжує поняття про розрахунковий ступінь 
водо забезпечення національного господарства; 

невідповідність існуючих режимів стоку річок і 
водоспоживання вимагає спеціальних заходів 
щодо забезпечення рівномірної подачі води для 
забезпечення сталого людського розвитку; 

більшість гідровузлів з регулюючими 
водосховищами є комплексними, тобто такими, 
що забезпечують матеріальний ефект одночасно 
у декількох галузях економіки (гідроенергетика, 
водозабезпечення, водний транспорт, рибне 
господарство, боротьба з паводками та інше); 

при достатньо великому зростанні 
беззворотнього водоспоживання виникають 
незворотні порушення рівноваги екологічних 
систем у низовинах річок, дельтах, лиманах і 
прилеглих морських акваторіях, що накладає 
обмеження на можливе беззворотнє вилучення 
річкового стоку; 

відпрацьована, у тому чи іншому 
технологічному процесі вода може частково або 
повністю повертатися після очистки в ті ж 
річкові водойми, що позитивно впливає на об’єм 
води в джерелі та забезпечує можливість 
повторного її використання у національному 
господарстві; 

економічні оцінки щодо водних ресурсів можуть 
значно відрізнятися за величиною не тільки для 
різних річкових басейнів, але і для різних частин 
одного басейну з власними водогосподарськими 
балансами та змінюються в часі в міру розвитку 
водоспоживання і здійснення нових 
водогосподарських заходів. 

необхідно здійснювати заходи щодо охорони 
водойм від забруднення стічними водами, адже 
якість води залежить від ступеня очищення 
стічних вод для харчової промисловості чи 
проведення інших водоохоронних заходів. 

 

При формуванні системи водного менеджменту слід розглядати водне господарство у широкому 
розумінні даного поняття. Систему водокористування у контексті забезпечення переходу держави та її 
регіонів до сталого розвитку (цільові функціонали якої спрямовано на забезпечення сталого 
водокористування) можна формалізувати у вигляді трьох базових підсистем: ресурсної, виробничої та 
споживчої, як показано на рис. 11.1. 
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включення в її склад водних об’єктів (водних ресурсів та земельного водного фонду). Але, на відміну 
від інших природних ресурсів (земельних, мінеральних, лісових), використання води не вкладається у 
рамки звичайних виробничих процесів. Специфічні особливості водних ресурсів мають визначальне 
значення для розвитку національної економіки та переходу нашої держави та її регіонів до сталого 
розвитку (див. табл. 11.1).

Таблиця 11.1
Специфічні особливості водних ресурсів у контексті забезпечення переходу до сталого розвитку

Соціально-економічні Технологічні

мають життєво важливе значення для людини, 
тваринного і рослинного світу і першочергове 
значення в підтриманні рівноваги екологічних 
систем у питаннях охорони природи;

якість води визначається різноманітними 
споживчими властивостями в різних сферах 
матеріального виробництва і суспільного 
споживання;

мають суспільно-політичне і медико-

демографічне значення для забезпечення 
достатнього рівня і якості життя населення 
України;

більш як 90,0% використовуваних у галузях 
економіки водних ресурсів є ресурсами 
поверхневого стоку річок України і гідравлічно 
пов’язаними з ними підземних вод;

річкові води є динамічними переміщуються і 
концентруються вниз за течією, а 
транспортування водних ресурсів у бік від 
водотоку зазвичай пов’язане з великими 
капіталовкладеннями в канали, водоводи і
насосні станції;

існує нерівномірність річкового стоку як 
протягом року, так і за багаторічний період, що 
обумовлює необхідність його регулювання та 
породжує поняття про розрахунковий ступінь 
водо забезпечення національного господарства;

невідповідність існуючих режимів стоку річок і 
водоспоживання вимагає спеціальних заходів 
щодо забезпечення рівномірної подачі води для 
забезпечення сталого людського розвитку;

більшість гідровузлів з регулюючими 
водосховищами є комплексними, тобто такими, 
що забезпечують матеріальний ефект одночасно 
у декількох галузях економіки (гідроенергетика, 
водозабезпечення, водний транспорт, рибне 
господарство, боротьба з паводками та інше);

при достатньо великому зростанні 
беззворотнього водоспоживання виникають 
незворотні порушення рівноваги екологічних 
систем у низовинах річок, дельтах, лиманах і 
прилеглих морських акваторіях, що накладає 
обмеження на можливе беззворотнє вилучення 
річкового стоку;

відпрацьована, у тому чи іншому 
технологічному процесі вода може частково або 
повністю повертатися після очистки в ті ж 
річкові водойми, що позитивно впливає на об’єм 
води в джерелі та забезпечує можливість 
повторного її використання у національному 
господарстві;

економічні оцінки щодо водних ресурсів можуть 
значно відрізнятися за величиною не тільки для 
різних річкових басейнів, але і для різних частин 
одного басейну з власними водогосподарськими 
балансами та змінюються в часі в міру розвитку 
водоспоживання і здійснення нових 
водогосподарських заходів.

необхідно здійснювати заходи щодо охорони 
водойм від забруднення стічними водами, адже 
якість води залежить від ступеня очищення 
стічних вод для харчової промисловості чи 
проведення інших водоохоронних заходів.

При формуванні системи водного менеджменту слід розглядати водне господарство у широкому 
розумінні даного поняття. Систему водокористування у контексті забезпечення переходу держави та її 
регіонів до сталого розвитку (цільові функціонали якої спрямовано на забезпечення сталого 
водокористування) можна формалізувати у вигляді трьох базових підсистем: ресурсної, виробничої та 
споживчої, як показано на рис. 11.1.
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Рис. 11.1. Базові підсистеми водного господарства у контексті забезпечення переходу  
держави та її регіонів до сталого розвитку  

 

Однією з найважливіших рис сьогодення є створення суспільством цілого ряду загроз, що 
становлять небезпеку його життю та сталому розвитку. Причиною цього є суттєва акумуляція та 
нагромадження помилок у відносинах з навколишнім середовищем, абсолютна байдужість до 
очевидних сигналів про шкідливість необдуманих дій. Беззаперечно, прагнення людства до «прогресу» 
змусило не тільки «користуватися» багатствами природи, а й руйнувати довкілля, не задумуючись про 
збереження продуктивності земного ресурсу. Тож, для визначення структури комплексів заходів щодо 
охорони природи та забезпечення переходу нашої держави та її регіонів до сталого розвитку потрібно 
уточнити суть, мету, цілі, завдання та засоби, а також окреслити основні вектори екологічної політики 
та її вплив на національну економіку. 

Про наступ та глобальність тісного взаємозв’язку рівня розвитку продуктивних сил та 
екологічними викликами попереджувало безліч дослідників. Серед сотень наукових робіт, варто 
виділити авторів тих праць, що вперше звернули вагу на неминучість еко кризи, з іменем яких 
асоціюється екологічна наука, її теоретичні та практичні засади, пошук стабілізації взаємозв’язку ланки 
«людина – природа», формування еко культури та підвищення рівня екологічної свідомості як 
основних факторів виходу з екологічної та економічної кризи. Зокрема, це вітчизняні та зарубіжні 
науковці – О. Алимов, О. Амоша, Т. В. Гардашук, О. Гвішіані, М. Згуровський, М. Голубець, 
С. Горшков, К. Гофман, О. Гродзинська, М. Гродзинський, Д. Гродзянський, Я. Дідух, В. Кравців, 
І. Лицур, Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський, Н. Павліха, В. Павлов, М. Кисельов, 
Є. Патон, Ф. Канак, В. Крисаченко, Ю. Селівестров, П. Скрипчук, С. Струмілін, Ю. Туниця, 
Т. Хачатуров, Н. Чумаченко, С. Аткінсон, В. Баумол, Р. Костанца, Г. Дейлі, Р. де Гроот, М. А. Вілсон, 
Р. М. Дж. Буманс, А. Кніс, А. Сміт, Л. Шульце, В. Крутілла, Г. Мендоза, Г. Мартінс, Д. Монтгомері та 
багато інших. Вагомий внесок у розробку цієї проблематики внесли вітчизняні вчені, які визначали 
сталий розвиток водокористування як конститутивно-ключову домінанту національної економіки: 
науковий колектив Інституту економіки природокористування та сталого розвитку (Хвесик М. А., 
Голян В.А., Левківська Л. В., Мандзік В. М., Мікітенко В.В., Драган І. О., Скриня А.М., Пилипів В. В.), 
Національного університету водного господарства та природокористування (Л. Кожушко, 
Р. Костюкевич, Н. Ковшун, П. Скрипчук, А. Якимчук, Н. Фроленкова). Інституту проблем ринку та 
економіко – екологічних досліджень (Галушкіна Т.П., Б. Буркинський, С. Харічков, Українського 
науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем (Томільцева А. І., Яцик А. В.; 
Томільцев М. Г., Волошкіна О.  С., Гожик  Д. М.) та ін. 

Аналіз існуючого доробку засвідчив необхідність уточнення змістовності окремих 
категоріальних понять, що описують водний менеджмент в цілому та систему сталого 
водокористування зокрема. Актуальність такого дослідження зростає в ресурсних обмеженнях при 
постійному нарощенні суспільно-політичних загроз і ризиків, які мають місце в Україні. 

Основний понятійно-категоріальний апарат водного менеджменту формується із дефініцій щодо 
водного господарства, сталого розвитку, національної економіки, стратегічного управління тощо 
(табл. 11.2). Пропонується розглядати систему сталого водокористування як множину 
взаємопов’язаних функціональних елементів водокористування, які утворюють єдине ціле, органічно 
взаємодіючи із економічним середовищем та соціумом, а також і між собою, мають і реалізують мету 
щодо раціоналізації освоєння та використання в Україні водних ресурсів задля забезпечення надійності 
й результативності функціонування національного господарства, захисту і збереження навколишнього 
середовища. 
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Таблиця 11.2 

Основний понятійно-категоріальний апарат 

Поняття Сутність та авторське дефініційне визначення поняття 

Водне господарство 

Водокористування За своєю дією та характером використання водних ресурсів розрізняють 

водоспоживачів і водокористувачів. Водоспоживачі вилучають воду з водних об’єктів, а 
водокористувачі не забирають воду з водних об’єктів, а лише використовують її для 

виконання різних операцій. У даному дослідженні вживається один термін 

«водокористування», який ототожнюється із забезпеченням і використанням водних 
ресурсів для задоволення потреб без поділу на водоспоживачів і водокористувачів. 

Спеціальне 
водокористування 

Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та 
скидання до них зворотних вод, що здійснюють юридичні і фізичні особи насамперед 
для задоволення питних потреб населення, а також для господарських, побутових, 
лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, 
енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб. 

Загальне 
водокористування 

Здійснюють громадяни для задоволення своїх потреб (купання, плавання на човнах, 
аматорське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без 
застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без 
закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. 

Водогосподарський 
комплекс  

Сукупність різних галузей, які спільно використовують водні ресурси одного річкового 
басейну. Передбачає наявність гідротехнічних споруд, соціально-економічних і 
технічних заходів щодо використання водних ресурсів в інтересах ефективного 
розвитку всіх галузей економіки. 

Система 
водокористування 

Трирівнева система водокористування, що включає водоресурсну частину (природні 
водні об’єкти), виробничу складову (засоби і споруди, за допомогою яких створюються 
умови для нормального водокористування) та підсистему споживання (галузеве 
використання води). 

Сталий розвиток 

Потенціал сталого 
розвитку 

Економічна категорія, що є результатом взаємодії пріоритетних на певному шляху 
суспільно-економічних відносин людини з природою, не лише явних а й прихованих, 
проте здатних відбутися, а також – є основою, речовино-енергетичною реальною силою  
сталого розвитку, що характеризується системою показників, які відображають наявні 
ресурси та їх резерви, котрі можуть бути використані за певних умов та можливостей. 

Органічність 
функціонування 
системи сталого 
водокористування 
та національної 
економіки 

Цілеорієнтовна й неперервна реалізація дії (в межах визначеного часового інтервалу) 
системи водокористування певного державного утворення, що сформована при 
інкорпорації до єдиного структурованого цілого трьох функціональних елементів 
загального водокористування, діяльність якої убезпечується нерозривністю, 
взаємозалежністю і збалансованістю функціонування тріади компонент та їхньою 
щільною взаємодією як у внутрішньому, так і з зовнішнім середовищем у контексті 
забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів.  

Результативність 
реалізації дії 
системи сталого 
водокористування  

Характеристика реалізації системи сталого водокористування, що відображає 
співвідношення отриманих та очікуваних результатів за наслідками реалізації дії її 
цільових функціоналів. Показує (відображує) міру досягнення поставленої мети. 

Національна економіка 

Стратегічний 
потенціал 
економіки держави  

це сукупність ресурсів і граничних резервів різної природи (технологічних, науково-

технічних, організаційно-економічних, інноваційних, геополітичних тощо) та 
можливостей національної економічної системи, що використовуються на сучасному 
етапі загальноекономічного прискорення з метою гармонізації та досягнення 
визначених економіко-політичних та соціально-економічних цілей країни на 
міжнародній арені в інтересах забезпечення високого рівня безпеки – глобальної, 
регіональної, національної – в контексті її сталого розвитку. 

Прикладний 
інструментарій 
економічного 
механізму сталого 
водокористування  

Сукупність організаційних, еколого-економічних, техніко-технологічних, когнітивно-

інформаційних, логістичних та методичних заходів, засобів і важелів організаційно-

економічного характеру, реалізація дії яких провадиться за рахунок розбудови 
відповідного типу структур управління та залучення оптимізаційного складу 
системоутворюючих регуляторів, методів процесного управління задля прийняття 
раціональних управлінських рішень, які формують умови для забезпечення сталого 
водокористування в межах національного господарства.  
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Таблиця 11.2
Основний понятійно-категоріальний апарат

Поняття Сутність та авторське дефініційне визначення поняття
Водне господарство

Водокористування За своєю дією та характером використання водних ресурсів розрізняють 

водоспоживачів і водокористувачів. Водоспоживачі вилучають воду з водних об’єктів, а 
водокористувачі не забирають воду з водних об’єктів, а лише використовують її для
виконання різних операцій. У даному дослідженні вживається один термін
«водокористування», який ототожнюється із забезпеченням і використанням водних 
ресурсів для задоволення потреб без поділу на водоспоживачів і водокористувачів.

Спеціальне 
водокористування

Забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та 
скидання до них зворотних вод, що здійснюють юридичні і фізичні особи насамперед 
для задоволення питних потреб населення, а також для господарських, побутових, 
лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, 
енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Загальне 
водокористування

Здійснюють громадяни для задоволення своїх потреб (купання, плавання на човнах, 
аматорське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без 
застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без 
закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

Водогосподарський 
комплекс 

Сукупність різних галузей, які спільно використовують водні ресурси одного річкового 
басейну. Передбачає наявність гідротехнічних споруд, соціально-економічних і 
технічних заходів щодо використання водних ресурсів в інтересах ефективного 
розвитку всіх галузей економіки.

Система 
водокористування

Трирівнева система водокористування, що включає водоресурсну частину (природні 
водні об’єкти), виробничу складову (засоби і споруди, за допомогою яких створюються 
умови для нормального водокористування) та підсистему споживання (галузеве 
використання води).

Сталий розвиток
Потенціал сталого 
розвитку

Економічна категорія, що є результатом взаємодії пріоритетних на певному шляху 
суспільно-економічних відносин людини з природою, не лише явних а й прихованих, 
проте здатних відбутися, а також є основою, речовино-енергетичною реальною силою  
сталого розвитку, що характеризується системою показників, які відображають наявні 
ресурси та їх резерви, котрі можуть бути використані за певних умов та можливостей.

Органічність 
функціонування 
системи сталого 
водокористування 
та національної 
економіки

Цілеорієнтовна й неперервна реалізація дії (в межах визначеного часового інтервалу) 
системи водокористування певного державного утворення, що сформована при 
інкорпорації до єдиного структурованого цілого трьох функціональних елементів 
загального водокористування, діяльність якої убезпечується нерозривністю, 
взаємозалежністю і збалансованістю функціонування тріади компонент та їхньою 
щільною взаємодією як у внутрішньому, так і з зовнішнім середовищем у контексті 
забезпечення сталого розвитку держави та її регіонів. 

Результативність 
реалізації дії 
системи сталого 
водокористування 

Характеристика реалізації системи сталого водокористування, що відображає 
співвідношення отриманих та очікуваних результатів за наслідками реалізації дії її 
цільових функціоналів. Показує (відображує) міру досягнення поставленої мети.

Національна економіка
Стратегічний 
потенціал 
економіки держави 

це сукупність ресурсів і граничних резервів різної природи (технологічних, науково-

технічних, організаційно-економічних, інноваційних, геополітичних тощо) та 
можливостей національної економічної системи, що використовуються на сучасному 
етапі загальноекономічного прискорення з метою гармонізації та досягнення 
визначених економіко-політичних та соціально-економічних цілей країни на 
міжнародній арені в інтересах забезпечення високого рівня безпеки глобальної, 
регіональної, національної в контексті її сталого розвитку.

Прикладний 
інструментарій 
економічного 
механізму сталого 
водокористування 

Сукупність організаційних, еколого-економічних, техніко-технологічних, когнітивно-

інформаційних, логістичних та методичних заходів, засобів і важелів організаційно-

економічного характеру, реалізація дії яких провадиться за рахунок розбудови 
відповідного типу структур управління та залучення оптимізаційного складу 
системоутворюючих регуляторів, методів процесного управління задля прийняття 
раціональних управлінських рішень, які формують умови для забезпечення сталого 
водокористування в межах національного господарства. 
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Продовження таблиці 11.1 
Поняття Сутність та авторське дефініційне визначення поняття 

Стратегічне управління 

Методи управління  Способи і прийоми впливу, які поділяють на: 
- правові (закони, постанови Президента та уряду, накази міністерств); 
- економічні (податки, пільги, дозволи); 
- інформаційні (освіта, ЗМІ). 

Стратегічний 
інструментарій 
екологічної 
політики 

Комплекс засобів і заходів, спрямованих суспільством і державою на охорону та 
оздоровлення довкілля, ефективне поєднання природокористування і природоохорони 
та забезпечення нормальної життєдіяльності громадян. Має два виміри: 
-  нормативний (система правил і норм); 
- регуляційний (конкретні дії для охорони навколишнього середовища). 

 

Розбудова системи сталого водокористування передбачає раціональне використання природних 
водних об’єктів (водоресурсної частини) та ефективне функціонування водогосподарського 
виробництва та усіх інших видів економічної діяльності у контексті водозабезпечення (у повній мірі) 
споживачів на умовах дотримання екологічних вимог із урахуванням соціальних, економічних, 
техніко-технологічних, світоглядних і культурних потреб українського соціуму задля стійкості та 
збалансованості національного господарства. 

Стратегія формування системи сталого водокористування – це модель узагальнених дій (з 
плануванням етапів та з передбаченням можливостей), необхідних для досягнення поставлених цілей у 
сфері водокористування і сталого розвитку України, виконаних на засадах реалізації та забезпечення 
результативності економічного механізму сталого водокористування внаслідок застосування 
інтегрованої технології стратегічного управління для синхронного виконання специфічних функцій 
трьома ключовими підсистемами (водоресурсної, водогосподарського виробництва, водокористування) 
з організовуванням, регулюванням, координуванням, оцінюванням-прогнозуванням, розподілом 
(перерозподілом) між усіма видами економічної діяльності національного господарства не лише 
наявних водних ресурсів, а й із метою раціонального освоєння потенціалу сталого розвитку загалом. 

Інструментарієм формування системи сталого водокористування є політика формування та 
реалізації дії сучасної системи сталого водокористування в Україні – тобто, управлінська діяльність у 
сфері водокористування, що реалізується за п’ятьма рівнями (локальний, місцевий, регіональний, 
окружний, національний) при застосуванні специфічного інтегрованого комплексу методів і засобів 
раціоналізації освоєння та використання в державі не лише водоресурсної компоненти стратегічного 
потенціалу національної економіки у контексті забезпечення переходу до сталого розвитку, а й 
потенціалу сталого розвитку загалом. 

Цей інтегрований тип політики, що є цілеспрямованою діяльністю, яка пов’язана із: 
- прийняттям та обґрунтуванням відповідальних рішень у галузях водозабезпечення і 

водоспоживання, а також у сфері підвищення ефективності функціонування водоресурсної частини 
України; 

- забезпеченням збалансованого розвитку національної економіки, у цілому та базових для 
України видів економічної діяльності, зокрема, за наслідками формування, освоєння, використання, 
трансляції та трансформації водного потенціалу держави при нарощені потенціал сталого розвитку 
України; 

- дотриманням екологічних вимог щодо функціонування національного господарства із 
урахуванням соціальних, економічних, техніко-технологічних, світоглядних і культурних потреб 
українського соціуму. 

Політика формування системи сталого водокористування (стратегічний інструментарій):  
- є управлінською, технологічною й еколого економічною діяльністю стратегічного рівня щодо 

водовикористання як складової національної економіки у контексті забезпечення переходу держави та 
її регіонів до сталого розвитку;  

- передбачає розробку, формування, добір та застосування дієвого комплексу засобів, методів, 
важелів і регуляторів цілеорієнтованого впливу на процеси сталого водокористування в Україні в 
ресурсних обмеженнях;  

- забезпечує прийняття оптимізаційних рішень задля підвищення ефективності та 
результативності водозабезпечення і водоспоживання, а також і щодо убезпечення цілеорієнтованої 
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динамічності розвитку (нарощення масштабів розвиненості та раціоналізації освоєння) водоресурсної 
частини держави. 

Стратегічний інструментарій – це домінантна частина, програма (напрям) діяльності, сукупність 
дієвих засобів (інструментів) та методів у площині реалізації стратегічних інтересів держави у сфері 
водокористування задля одночасного досягнення пріоритетних цілей в межах соціально-економічної 
системи Україні (в ресурсних обмеженнях) – як щодо збалансованого функціонування національної 
економіки, так і сталого розвитку. 

Розвиваючи існуючі викладки та обґрунтування щодо розвитку понятійно-категоріального 
апарату теорії економіки та управління водним та національним господарством, зазначимо, що при 
визначенні детермінант та реалізації екологічної політики (у тому числі і у сфері водовикористання) 
сучасні вчені виділяють три основні рівні: глобальний, національний і локальний. Проте, віддаючи 
належне попереднім науковим розробкам, вважаємо за необхідне засвідчити, що на авторське 
переконання як і щодо реалізації екологічної політики, загалом, так і щодо реалізації політики сталого 
водокористування, необхідно виокремити більш складні виміри (рівні) їхнього запровадження у 
практику задля забезпечення результативності управління. Оскільки, рівень досягнення цілей реалізації 
останньої, у тому числі і у площині формування системи сталого водокористування, обумовлено 
запровадженням стратегічного інструментарію загалом в межах усіх вимірів функціонування 
територій, позаяк, такий вид політики є взаємопов’язаним у просторі та часі. 

В Україні доцільно виокремити п’ять рівнів управління у площині політики сталого 
водокористування: 

- локальний (підприємства, організації); 
- місцевий – (адміністративного району, міста); 
- регіональний – (області чи регіону); 
- окружний (каскаду чи територіального природно-господарського округу); національний – (на 

рівні держави). 
На макро рівні, який суттєво впливає на розвиток національного господарства і рівні 

водокористування (шляхом суб’єктивного й об’єктивного впливу на масштаби стратегічного 
потенціалу нашої держави), то додаються міждержавний (між декількома державними утвореннями) та 
планетарний (глобальний), загалом. 

При цьому цілком підтримуємо твердження й обґрунтування, які приведено у наукових працях 
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» щодо нагальної 
перебудови національної регіональної карти за форматом обмеженої територіальних природно-

господарських округів за урахування економіко-статистичних принципів NUTS (згідно ратифікованих 
положень Угоди про асоціацію України з країнами-членами ЄС). Це убезпечить одночасно і 
раціоналізацію освоєння та використання природно-ресурсного потенціалу держави, і суттєво 
підвищить результативність дерджавного, регіонального і місцевого управління за наслідками 
провадження політики деценталізації. Територіальний природно-господарський округ (ТПГО) – нова 
територіальна одиниця (макро- регіон), що утворено за рахунок інкорпорації до єдиного формату 
обмеженої кількості суміжних і споріднених за визначальними характеристиками та 
макроекономічними показниками регіонів, функціонування яких убезпечено видобуванням, освоєнням 
і переробкою наявних у єдиниму природно-ресурсному просторі держави потенціалів. 

Упродовж останнього десятиліття реалізація управлінського процесу у сфері водокористування 
більшою мірою спрямовується на перебудову відносин в межах триєднання «людина – суспільство – 
довкілля», хоча результативність її провадження визначається у більш складному (тобто, чотирьох 
вимірному) просторі: «економіка – технологія – соціум – довкілля». Це зумовлено:  

- значущістю техногенних та екологічних криз, які мають місце в державі, їхньою глобальністю 
та масштабністю впливу на розвиток національної економіки; 

- руйнуванням і зношеністю основних виробничих засобів національного господарства; 
- значними фінансовими витратами для України, які спрямовуються на вирішення екологічних 

проблем у сфері водовикористання. 
Відтак, у контексті вирішення науково-прикладної проблеми щодо формування в Україні 

сучасної системи сталого водокористування слід визнати, що досягнення мети у цій площині не 
обмежується детальним розглядом і оцінкою масштабів лише водного потенціалу держави (сукупності, 
ресурсів, резервів і можливостей). Тобто, на противагу усталеному переконанню, засвідчимо – вказане 
обов’язково вимагатиме врахування масштабів потенціалу сталого розвитку за чотирма визнаними 
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динамічності розвитку (нарощення масштабів розвиненості та раціоналізації освоєння) водоресурсної 
частини держави.

Стратегічний інструментарій це домінантна частина, програма (напрям) діяльності, сукупність 
дієвих засобів (інструментів) та методів у площині реалізації стратегічних інтересів держави у сфері 
водокористування задля одночасного досягнення пріоритетних цілей в межах соціально-економічної 
системи Україні (в ресурсних обмеженнях) як щодо збалансованого функціонування національної 
економіки, так і сталого розвитку.

Розвиваючи існуючі викладки та обґрунтування щодо розвитку понятійно-категоріального 
апарату теорії економіки та управління водним та національним господарством, зазначимо, що при 
визначенні детермінант та реалізації екологічної політики (у тому числі і у сфері водовикористання) 
сучасні вчені виділяють три основні рівні: глобальний, національний і локальний. Проте, віддаючи 
належне попереднім науковим розробкам, вважаємо за необхідне засвідчити, що на авторське 
переконання як і щодо реалізації екологічної політики, загалом, так і щодо реалізації політики сталого 
водокористування, необхідно виокремити більш складні виміри (рівні) їхнього запровадження у 
практику задля забезпечення результативності управління. Оскільки, рівень досягнення цілей реалізації 
останньої, у тому числі і у площині формування системи сталого водокористування, обумовлено 
запровадженням стратегічного інструментарію загалом в межах усіх вимірів функціонування 
територій, позаяк, такий вид політики є взаємопов’язаним у просторі та часі.

В Україні доцільно виокремити п’ять рівнів управління у площині політики сталого 
водокористування:

- локальний (підприємства, організації);
- місцевий (адміністративного району, міста);
- регіональний (області чи регіону);
- окружний (каскаду чи територіального природно-господарського округу); національний (на 

рівні держави).
На макро рівні, який суттєво впливає на розвиток національного господарства і рівні 

водокористування (шляхом суб’єктивного й об’єктивного впливу на масштаби стратегічного 
потенціалу нашої держави), то додаються міждержавний (між декількома державними утвореннями) та 
планетарний (глобальний), загалом.

При цьому цілком підтримуємо твердження й обґрунтування, які приведено у наукових працях 
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» щодо нагальної 
перебудови національної регіональної карти за форматом обмеженої територіальних природно-

господарських округів за урахування економіко-статистичних принципів NUTS (згідно ратифікованих 
положень Угоди про асоціацію України з країнами-членами ЄС). Це убезпечить одночасно і 
раціоналізацію освоєння та використання природно-ресурсного потенціалу держави, і суттєво 
підвищить результативність дерджавного, регіонального і місцевого управління за наслідками 
провадження політики деценталізації. Територіальний природно-господарський округ (ТПГО) нова 
територіальна одиниця (макро- регіон), що утворено за рахунок інкорпорації до єдиного формату 
обмеженої кількості суміжних і споріднених за визначальними характеристиками та 
макроекономічними показниками регіонів, функціонування яких убезпечено видобуванням, освоєнням 
і переробкою наявних у єдиниму природно-ресурсному просторі держави потенціалів.

Упродовж останнього десятиліття реалізація управлінського процесу у сфері водокористування 
більшою мірою спрямовується на перебудову відносин в межах триєднання «людина суспільство 
довкілля», хоча результативність її провадження визначається у більш складному (тобто, чотирьох 
вимірному) просторі: «економіка технологія соціум довкілля». Це зумовлено: 

- значущістю техногенних та екологічних криз, які мають місце в державі, їхньою глобальністю 
та масштабністю впливу на розвиток національної економіки;

- руйнуванням і зношеністю основних виробничих засобів національного господарства;
- значними фінансовими витратами для України, які спрямовуються на вирішення екологічних 

проблем у сфері водовикористання.
Відтак, у контексті вирішення науково-прикладної проблеми щодо формування в Україні 

сучасної системи сталого водокористування слід визнати, що досягнення мети у цій площині не 
обмежується детальним розглядом і оцінкою масштабів лише водного потенціалу держави (сукупності, 
ресурсів, резервів і можливостей). Тобто, на противагу усталеному переконанню, засвідчимо вказане 
обов’язково вимагатиме врахування масштабів потенціалу сталого розвитку за чотирма визнаними 
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його базовими компонентами (сутність і зміст потенціал сталого розвитку, елементарні його складові 
визначено і обґрунтовано у роботах 5, 6, 7, 8. 

Формування системи сталого водокористування спрямоване на збалансування попиту 
суспільства у водних ресурсах, можливостей природи та технологій виробництва шляхом планомірного 
формування навколишнього середовища, якість якого забезпечила б можливість розвитку національної 
економіки та екологічну безпеку громадян. 

Сучасна політика у сфері водокористування в Україні розробляється та впроваджується у життя, 
наразі, у напружених суспільно-політичних умовах, що часто призводить до конфліктних ситуацій і 
обґрунтування державними корелянтами цілей, які є не досяжними. На досить слабкі екологічні 
організації та суб’єктів, які опікуються проблемами водокористуванням, чиниться суттєвий тиск, 
лобіювання відомчих інтересів певними владними та приватними структурами, особливо, якщо це 
стосується використання природних ресурсів, підпорядкування новостворених об’єктів (наприклад, 
національних природних парків, заповідників) тощо. У світі завжди існували паралелі та певні 
співвідношення між комфортністю й рівнем життя суспільства, його здоров’ям, харчуванням і 
споживанням запасів природи. В країнах із високим економічним розвитком спостерігаємо досить 
високий рівень комфортності та раціональне споживання ресурсів. Для прикладу, у країнах третього 
світу, навпаки – низький рівень життя, відповідно поєднується з низьким рівнем споживання 
природних запасів. Природно-ресурсний потенціал нашої країни дає всі підстави відносити її до 
держав із середнім рівнем розвитку природо-ресурсного потенціалу, у цілому, та водо-ресурсного, 
зокрема. Але, при цьому, Україна знаходиться в стані поєднання порівняно невисокого рівня 
комфортності життя і досить високого рівня неефективності використання природних ресурсів. Тому, 
(з огляду на твердження у джерелах 9, 10, 11), громадськість і наукова спільнота розвинутих країн світу 
звертає увагу на нагальну потребу забезпечити достатній рівень екологічної безпеки, загалом, і 
забезпечення раціональності використання водних ресурсів (які є вичерпними). Проте, інші спільноти 
(не є винятком і суб’єкти управління в Україні), все ще не задумуються як підвищити рівень 
комфортності життя без антропогенного тиску на природу, водні ресурси й екологію в межах 
національної соціально-економічної системи, загалом. 

Крок за кроком, промислова, виробничо-господарська діяльність, а й, відтак, легковажне та 
понад нормоване споживання водних ресурсів, не лише в Україні, а й всього людства, створює серйозні 
екологічні проблеми. Тобто, безпека життя та здоров’я людини створюється відсутністю політики 
екологізації виробництва, нерозробленністю та відмови від запровадження відповідних 
природоохоронних заходів на державному рівні задля раціоналізації водовикористання. За даними 
фахівців для збереження стабільної екологічної безпеки потрібно щороку витрачати як мінімум 3,0-

7,0% валового національного продукту (ВНП). Але, в Україні цей показник не сягає навіть 1,5% 12. 
Тож, розбудова й обґрунтування структури сучасної системи сталого водокористування є нагальним і 
актуальним завданням для розвитку такої галузі науки як економіка та у правління національним 
господарством. 

Таким чином, розвиток та уточнення категорій теорії водного менеджменту сприятиме 
становленню в Україні системи сталого водокористування. А саме: 

«стратегічний інструментарій формування системи сталого водокористування», визнаний в 
якості політики формування та реалізації дії сучасної системи сталого водокористування в Україні, що 
трактується як управлінська діяльність у сфері водокористування, яка реалізується за п’ятьма рівнями 
(локальний, місцевий, регіональний, окружний, національний) при застосуванні специфічного 
інтегрованого комплексу методів і засобів раціоналізації освоєння та використання в межах держави не 
лише водоресурсної компоненти стратегічного потенціалу національної економіки, а й потенціалу 
сталого розвитку, загалом; 

«система сталого водокористування», що тлумачиться як множина взаємопов’язаних 
функціональних елементів водокористування, які утворюють єдине ціле, органічно взаємодіючі з 
економічним середовищем та соціумом, а також і між собою, мають і реалізують мету щодо 
раціоналізації освоєння та використання в Україні водних ресурсів задля забезпечення надійності й 
результативності функціонування національного господарства, захисту і збереження навколишнього 
середовища. Її розбудова передбачає – раціональне використання природних водних об’єктів 
(водоресурсної частини) та ефективне функціонування водогосподарського виробництва та усіх інших 
видів економічної діяльності у контексті водозабезпечення (у повній мірі) споживачів на умовах 
дотримання екологічних вимог із урахуванням соціальних, економічних, техніко-технологічних, 
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світоглядних і культурних потреб українського соціуму задля стійкості та збалансованості 
національного господарства; 

 «стратегія формування системи сталого водокористування» – це модель узагальнених дій (з 
етапами і планами та з передбаченням можливостей), необхідних для досягнення поставлених цілей у 
сфері водокористування і сталого розвитку України, виконаних на засадах реалізації та забезпечення 
результативності економічного механізму сталого водокористування в наслідок застосування 
інтегрованої технології стратегічного управління для синхронного виконання специфічних функцій 
трьома ключовими підсистемами (водоресурсної, водогосподарського виробництва, водокористування) 

з організовуванням, регулюванням, координуванням, оцінюванням-прогнозуванням, розподілом 
(перерозподілом) між усіма видами економічної діяльності національного господарства не лише 
наявних водних ресурсів, а й із метою раціонального освоєння потенціалу сталого розвитку, загалом. 

 

11.2. Формування системи сталого водокористування як складової 
національної економіки 

Розбудова в Україні адекватної реальним економічним, технологічним, соціальним, екологічним 
та іншим природним процесам системи сталого водокористування і обґрунтування її базових елементів 
підпорядкована світоглядно-методологічному, теоретичному та науково-практичному осмисленню 
одночасно декількох сфер суспільного життя (екологічної, економічної, технологічної, технічної, 
інтелектуальної, демографічної та соціальної), всебічному вивченню особливостей технології 
водокористування та її трансформуючого впливу як на розвиток національної економіки, так і її 
галузеву структуру. Поряд із цим, стале водокористування має визначальний вплив на спрямованість і 
активність суспільно-політичних та технологічних процесів, які мають місце в межах національної 
економіки. 

Реалізацію дії сукупності специфічних цільових функціоналів слід провадити за п’ятьма рівнями 
управління, оскільки, взаємозалежність та взаємодоповнення водних артерій (не лише на території 
України), а також замкнений цикл виробничо-господарських взаємовідносин обумовлює зв’язаність та 
синхронність втілення комплексу заходів, розроблених відповідно до стратегії формування системи 
сталого використання та в межах доктринних програм розвитку промисловості, соціально-

економічного розвитку держави, агропромислового комплексу, будівництва, невиробничої сфери, 
освіти тощо. 

Однак, формування оптимальної для України системи сталого водокористування, з огляду на 
суттєву відмінність характеристик, ознак та тенденцій розвитку кожної з трьох її компонент (див. 
рис. 11.1), обумовлює потребу, при її розбудові та розробці прикладного інструментарію в межах 
відповідного типу економічного механізму врахування комплексу базових принципів, які б відповідали 
вимогам й умовам її функціонування. 

У цьому контексті необхідно підтвердити про таке, що, зокрема:  
- перша підсистема (водоресурсна частина) охоплює всі природні водні об’єкти – річки, моря, 

озера, ставки, підземні води та інше; 
- друга включає в себе всі засоби і споруди, за допомогою яких створюються умови, необхідні 

для нормального водокористування (водосховища, канали та інше); 
- третя підсистема відноситься до галузевого водокористування, працює в режимі повного і 

часткового повернення води у водні об’єкти чи повного беззворотнього водоспоживання (відносно 
об’єкта водокористування). 

При цьому, водні об’єкти (які відносяться до першої підсистеми) визначають наявність водних 
ресурсів – водний фонд, який характерний для кожного басейну річки і на підставі якого визначаються 
потенційні можливості його використання. До складу базових функцій управління цієї підсистеми 
входять: систематичний облік кількості і якості води у водних об’єктах, встановлення порушень у 
функціонуванні водних об’єктів (режими, замулення, заростання, деформація природного русла та 
інше), облік водоспоживання і водовідведення, контроль за охороною водних об’єктів та інше. 
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світоглядних і культурних потреб українського соціуму задля стійкості та збалансованості 
національного господарства;

«стратегія формування системи сталого водокористування» це модель узагальнених дій (з 
етапами і планами та з передбаченням можливостей), необхідних для досягнення поставлених цілей у 
сфері водокористування і сталого розвитку України, виконаних на засадах реалізації та забезпечення 
результативності економічного механізму сталого водокористування в наслідок застосування 
інтегрованої технології стратегічного управління для синхронного виконання специфічних функцій 
трьома ключовими підсистемами (водоресурсної, водогосподарського виробництва, водокористування) 

з організовуванням, регулюванням, координуванням, оцінюванням-прогнозуванням, розподілом 
(перерозподілом) між усіма видами економічної діяльності національного господарства не лише 
наявних водних ресурсів, а й із метою раціонального освоєння потенціалу сталого розвитку, загалом.

Формування системи сталого водокористування як складової 
національної економіки

Розбудова в Україні адекватної реальним економічним, технологічним, соціальним, екологічним 
та іншим природним процесам системи сталого водокористування і обґрунтування її базових елементів 
підпорядкована світоглядно-методологічному, теоретичному та науково-практичному осмисленню 
одночасно декількох сфер суспільного життя (екологічної, економічної, технологічної, технічної, 
інтелектуальної, демографічної та соціальної), всебічному вивченню особливостей технології 
водокористування та її трансформуючого впливу як на розвиток національної економіки, так і її 
галузеву структуру. Поряд із цим, стале водокористування має визначальний вплив на спрямованість і 
активність суспільно-політичних та технологічних процесів, які мають місце в межах національної 
економіки.

Реалізацію дії сукупності специфічних цільових функціоналів слід провадити за п’ятьма рівнями 
управління, оскільки, взаємозалежність та взаємодоповнення водних артерій (не лише на території 
України), а також замкнений цикл виробничо-господарських взаємовідносин обумовлює зв’язаність та 
синхронність втілення комплексу заходів, розроблених відповідно до стратегії формування системи 
сталого використання та в межах доктринних програм розвитку промисловості, соціально-

економічного розвитку держави, агропромислового комплексу, будівництва, невиробничої сфери, 
освіти тощо.

Однак, формування оптимальної для України системи сталого водокористування, з огляду на 
суттєву відмінність характеристик, ознак та тенденцій розвитку кожної з трьох її компонент (див. 
рис. 11.1), обумовлює потребу, при її розбудові та розробці прикладного інструментарію в межах 
відповідного типу економічного механізму врахування комплексу базових принципів, які б відповідали 
вимогам й умовам її функціонування.

У цьому контексті необхідно підтвердити про таке, що, зокрема: 
- перша підсистема (водоресурсна частина) охоплює всі природні водні об’єкти річки, моря, 

озера, ставки, підземні води та інше;
- друга включає в себе всі засоби і споруди, за допомогою яких створюються умови, необхідні 

для нормального водокористування (водосховища, канали та інше);
- третя підсистема відноситься до галузевого водокористування, працює в режимі повного і 

часткового повернення води у водні об’єкти чи повного беззворотнього водоспоживання (відносно 
об’єкта водокористування).

При цьому, водні об’єкти (які відносяться до першої підсистеми) визначають наявність водних 
ресурсів водний фонд, який характерний для кожного басейну річки і на підставі якого визначаються 
потенційні можливості його використання. До складу базових функцій управління цієї підсистеми 
входять: систематичний облік кількості і якості води у водних об’єктах, встановлення порушень у 
функціонуванні водних об’єктів (режими, замулення, заростання, деформація природного русла та 
інше), облік водоспоживання і водовідведення, контроль за охороною водних об’єктів та інше.
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Фактична наявність водних ресурсів, потрібних для використання в межах соціально-економічної 
системи України на конкретний момент часу, визначається в рамках другої підсистеми, яка дуже тісно 
пов’язана з першою та призначена для створення необхідних умов використання водного фонду. 

Ця система включає наступні функції управління: експлуатацію водогосподарських споруд й 
обладнання цієї підсистеми, облік основних і оборотних фондів та їх стан, водо розподіл на підставі 
заявок, договорів, угод і водогосподарської ситуації. Аналіз другої підсистеми дає уявлення про 
можливість фактичного використання водних ресурсів на сучасному етапі. Перша підсистема – 
визначає об’єкт управління, а друга – технічні засоби, за допомогою яких здійснюється управління 
об’єктом. Взаємний аналіз можливої динаміки в межах системи сталого водокористування, умов 
функціонування, можливостей щодо формування резервів та інше, першої і другої підсистем показує 
можливості розвитку водного господарства в певному районі на основі місцевих водних ресурсів і з 
урахуванням можливості перерозподілу стоку. Розвиток другої підсистеми здійснюється за трьома 
напрямами: створення умов для використання водних ресурсів; охорона водних об’єктів від 
забруднення та виснаження; боротьба із шкідливою дією води. Ці три напрями управління 
національним господарством органічно поєднуються, забезпечуючи, загалом, зростання економічного 
потенціалу і раціональне використання водних ресурсів. Так, зокрема: перша і друга підсистеми 
формують міжгалузеву систему водозабезпечення, завдання якої полягає у забезпеченні 
водокористувачів водою у встановленому об’ємі і природної якості без порушення екологічної 
рівноваги і негативних наслідків, що пов’язані із шкідливою дією води; а третя підсистема враховує 
специфіку водокористувачів (водозабезпечення, зрошення, гідроенергетика, рибне господарство, 
переробна чи добувна галузі тощо). Галузева структура водокористування є заключною у загальній 
системі сталого водокористування. Від її правильної роботи й адекватного управління залежить 
раціональне використання й охорона водних ресурсів. Оскільки, рівень галузевого використання 
водних ресурсів визначають розвиток продуктивних сил країни і соціальні потреби населення. З 
урахуванням технологічних досягнень кожна сфера економічної діяльності формує відповідні вимоги 
до забезпечення водними ресурсами й умови водоспоживання. Виходячи з цього, управління 
внутрішньо галузевим використанням водних ресурсів здійснюється водокористувачами 
(підприємствами, виробничо-економічними системами), які мають до постачальника води обґрунтовані 
вимоги щодо задоволення своїх потреб. Таким чином, система внутрішньо галузевого управління 
водокористуванням має свою специфіку і пов’язана із зовнішньою системою управління взаємними 
вимогами. У звязку з цим, визначення та реалізація специфічних функцій кожною з цих трьох 
підсистем передбачає врахування різних теоретико-концептуальних підходів і, відповідно, їхнє 
синхронне врахування при розбудові системи сталого водокористування в Україні. 

За функціональним підходом, водне господарство – це специфічна сфера економічної діяльності, 
яка використовує природні ресурси (водні) як предмети праці для виробництва води для питних і 
технічних потреб та надання водогосподарських послуг за допомогою засобів виробництва – 
гідротехнічних споруд, інженерних комунікацій та інше. Водне господарство інтегрує різні галузі 
господарства на основі водокористування і являє собою складний і розгалужений міжгалузевий 
водогосподарський комплекс. 

У цілому, реалізація завдань та їхнє обґрунтування для водного господарства в межах системи 
національної економіки визначається функціями: забір, підйом води з поверхневих та підземних 
джерел водопостачання; подача води по міжгалузевих (міжгосподарських) каналах і водоводах; 
очищення відповідно до вимог Технологічних регламентів; транспортування питної води споживачам; 
водовідведення; очистка стічних вод; регулювання і перерозподіл річкового стоку в часі і просторі; 
експлуатація водних і водогосподарських об’єктів з метою підтримання їх у безпечному стані; 
облаштування водних об’єктів для санітарно-гігієнічних і рекреаційних цілей; дотримання лімітів 
(норм) і правил водоспоживання та водовідведення, а також режиму використання води, що 
встановлюються дозволом на спеціальне водокористування; охорона водних об’єктів від забруднення 
та виснаження; охорона виробничих об’єктів, населених міст і природи від шкідливої дії води; охорона 
навколишнього середовища від негативних наслідків, що зумовлені будівництвом водогосподарських 
об’єктів і споруд; складання водогосподарських балансів з визначенням забору води і умов 
водокористування в басейнах річок у розрізі територій країни на водогосподарських ділянках; 
державний контроль за використанням, відновленням й охороною водних об’єктів; розробка схем 
комплексного використання й охорони вод; впровадження на підприємствах, в установах і організаціях 

досягнень науки, техніки і передового досвіду у сфері водо збереження і охорони вод; проведення 
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єдиної науково-технічної політики в галузі. А, в межах окремого водного басейну чи території 
реалізація основних завдань, передбачених для функціонування водного господарства здійснюється на 
основі водогосподарського комплексу. 

Водогосподарські комплекси (ВГК) – це сукупність гідротехнічних споруд, соціально-

економічних і технічних заходів щодо використання водних ресурсів в інтересах ефективного розвитку 
всіх галузей економіки [13]. Згідно з «ДСТУ 19185-73», ВГК – це сукупність різних галузей 
господарства, які спільно використовують водні ресурси одного річкового басейну. При цьому, галузі 
та виробництва, які забирають воду або використовують її з даного водогосподарського комплексу 
водного об’єкта, називають учасниками (компонентами) ВГК [14]. Тож, звідси, основні підгалузі 
(компоненти) водогосподарського комплексу – це водопостачання промисловості, населених пунктів, 
сільськогосподарського виробництва, зрошення земель та обводнення посушливих районів, 
гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство, рекреація і відпочинок. І, відповідно, при 
формування системи сталого водокористування необхідно використовувати ресурсний підхід до 
розбудови останньої. 

Водогосподарські комплекси класифікують за масштабами поширення їхньої дії, типом споруд і 
кількістю учасників. Так, за масштабами поширення дії можна виділити міждержавні, державні, 
зональні, басейнові та регіональні (частини басейну) ВГК. До міждержавних ВГК належать ті, які 
використовують водні ресурси прикордонних річок (Прут, Прип’ять) або річок, що течуть через кілька 
країн (Дунай, Дніпро, Дністер). До державних ВГК належать ті, які використовують водні ресурси 
країни. У СІЛА, Англії, Франції подібні ВГК або частини їх функціонують, а для України – ще не 
розроблені. Басейнові ВГК охоплюють басейни великих річок. Нині розроблені «Схеми комплексного 
використання і охорони водних і земельних ресурсів» для басейнів багатьох річок України. При цьому, 
регіональні ВГК (частини басейну) можуть створюватися для окремих адміністративних територій, 
областей або районів. 

Водогосподарські комплекси за кількістю учасників можуть бути галузевими або ж 
комплексними. Галузеві комплекси можуть створюватись для однієї галузі, наприклад для зрошення, 
рибного господарства та інше. Комплексні ВГК включають у себе декілька учасників (комунально-

побутове господарство, гідроенергетика, зрошення, водний транспорт, лісосплав, водний туризм і ін.). 
Наприклад, на Дніпрі створено шість комплексних ВГК: Київський, Канівський, Кременчуцький, 
Дніпродзержинський, Дніпровський (Дніпрогес), Каховський. За своєю дією та характером 
використання водних ресурсів учасників ВГК поділяють на водоспоживачів і водокористувачів [15]. 

До цього, слід вказати і на те, що водоспоживачі вилучають воду з водних об’єктів, однак, при 
цьому, частина води втрачається безповоротно. Оскільки, вона входить до складу промислової та 
сільськогосподарської продукції, а також випаровується в процесі використання, а інша частина – 

повертається у водойму. До водоспоживачів належать промислове і комунальне водопостачання, 
зрошення, теплова та атомна енергетики тощо. Водокористувачі не забирають воду з водних об’єктів, а 
лише використовують її для виконання різних операцій із видобутку, виробництва, охолодження, 
генерування тощо. До таких належать таки, зокрема, види економічної діяльності як гідроенергетика, 
водний транспорт, лісосплав, рибне господарство, водний туризм та інше. 

З огляду на змістовність поняття «водокористування» він різниться в залежності від того, ким 
використано цю дефініцію. Так, зокрема, інколи, фахівці й професіонали вживають лише термін 
водокористування і розуміють під цим усі галузі національного господарства без поділу на 
водоспоживачів і водокористувачів [16, 17, 18]. Згідно із статтею 42 Водного кодексу України (ВКУ) 
[19], водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни 
України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір 
води з водних об’єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об’єктами. Але, 
наразі, спостерігається поступове стирання меж між водокористувачами через те, що водні ресурси 
використовуються, більшою мірою, комплексно. Наприклад, будівництво електростанцій пов’язане із 
створенням водосховищ, з яких вода, поряд із використанням у електроенергетиці, забирається для 
зрошення, комунального і промислового водопостачання, використовується, відповідно, і для водного 
транспорту, лісосплаву, водного туризму, спорту тощо.  

Види економічної діяльності в межах національного господарства поділяють на дві категорії 
залежно від цілей водокористування [20]: 

І категорія – це галузі економіки та виробництва, для яких прісна вода, на даний час, і в 
майбутньому є абсолютно необхідною та потреба у її використанні постійно зростає. Це незмінні 
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єдиної науково-технічної політики в галузі. А, в межах окремого водного басейну чи території 
реалізація основних завдань, передбачених для функціонування водного господарства здійснюється на 
основі водогосподарського комплексу.

Водогосподарські комплекси (ВГК) це сукупність гідротехнічних споруд, соціально-

економічних і технічних заходів щодо використання водних ресурсів в інтересах ефективного розвитку 
всіх галузей економіки [13]. Згідно з «ДСТУ 19185-73», ВГК це сукупність різних галузей 
господарства, які спільно використовують водні ресурси одного річкового басейну. При цьому, галузі 
та виробництва, які забирають воду або використовують її з даного водогосподарського комплексу 
водного об’єкта, називають учасниками (компонентами) ВГК [14]. Тож, звідси, основні підгалузі 
(компоненти) водогосподарського комплексу це водопостачання промисловості, населених пунктів, 
сільськогосподарського виробництва, зрошення земель та обводнення посушливих районів, 
гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство, рекреація і відпочинок. І, відповідно, при 
формування системи сталого водокористування необхідно використовувати ресурсний підхід до 
розбудови останньої.

Водогосподарські комплекси класифікують за масштабами поширення їхньої дії, типом споруд і 
кількістю учасників. Так, за масштабами поширення дії можна виділити міждержавні, державні, 
зональні, басейнові та регіональні (частини басейну) ВГК. До міждержавних ВГК належать ті, які 
використовують водні ресурси прикордонних річок (Прут, Прип’ять) або річок, що течуть через кілька 
країн (Дунай, Дніпро, Дністер). До державних ВГК належать ті, які використовують водні ресурси 
країни. У СІЛА, Англії, Франції подібні ВГК або частини їх функціонують, а для України ще не 
розроблені. Басейнові ВГК охоплюють басейни великих річок. Нині розроблені «Схеми комплексного 
використання і охорони водних і земельних ресурсів» для басейнів багатьох річок України. При цьому, 
регіональні ВГК (частини басейну) можуть створюватися для окремих адміністративних територій, 
областей або районів.

Водогосподарські комплекси за кількістю учасників можуть бути галузевими або ж 
комплексними. Галузеві комплекси можуть створюватись для однієї галузі, наприклад для зрошення, 
рибного господарства та інше. Комплексні ВГК включають у себе декілька учасників (комунально-

побутове господарство, гідроенергетика, зрошення, водний транспорт, лісосплав, водний туризм і ін.). 
Наприклад, на Дніпрі створено шість комплексних ВГК: Київський, Канівський, Кременчуцький, 
Дніпродзержинський, Дніпровський (Дніпрогес), Каховський. За своєю дією та характером 
використання водних ресурсів учасників ВГК поділяють на водоспоживачів і водокористувачів [15].

До цього, слід вказати і на те, що водоспоживачі вилучають воду з водних об’єктів, однак, при 
цьому, частина води втрачається безповоротно. Оскільки, вона входить до складу промислової та 
сільськогосподарської продукції, а також випаровується в процесі використання, а інша частина 
повертається у водойму. До водоспоживачів належать промислове і комунальне водопостачання, 
зрошення, теплова та атомна енергетики тощо. Водокористувачі не забирають воду з водних об’єктів, а 
лише використовують її для виконання різних операцій із видобутку, виробництва, охолодження, 
генерування тощо. До таких належать таки, зокрема, види економічної діяльності як гідроенергетика, 
водний транспорт, лісосплав, рибне господарство, водний туризм та інше.

З огляду на змістовність поняття «водокористування» він різниться в залежності від того, ким 
використано цю дефініцію. Так, зокрема, інколи, фахівці й професіонали вживають лише термін 
водокористування і розуміють під цим усі галузі національного господарства без поділу на 
водоспоживачів і водокористувачів [16, 17, 18]. Згідно із статтею 42 Водного кодексу України (ВКУ) 
[19], водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни 
України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір 
води з водних об’єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об’єктами. Але, 
наразі, спостерігається поступове стирання меж між водокористувачами через те, що водні ресурси 
використовуються, більшою мірою, комплексно. Наприклад, будівництво електростанцій пов’язане із 
створенням водосховищ, з яких вода, поряд із використанням у електроенергетиці, забирається для 
зрошення, комунального і промислового водопостачання, використовується, відповідно, і для водного 
транспорту, лісосплаву, водного туризму, спорту тощо. 

Види економічної діяльності в межах національного господарства поділяють на дві категорії 
залежно від цілей водокористування [20]:

І категорія це галузі економіки та виробництва, для яких прісна вода, на даний час, і в 
майбутньому є абсолютно необхідною та потреба у її використанні постійно зростає. Це незмінні 
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водоспоживачі води, до яких належать водопостачання, зрошення, харчова промисловість, а також 
курорти, відпочинок, водний спорт і туризм, охорона природи тощо; 

ІІ категорія – галузі економіки, для яких вода є сировиною, яку можна частково або повністю 
замінити при подальшому вдосконаленні технологічних процесів виробництва і транспорту, зростання 
культури і комунального благоустрою. До них належать енергетика, транспорт, деякі галузі 
промисловості, в яких можуть розроблятися менш водоємні технологічні схеми. 

При цьому, як відомо з [21], водокористувачі можуть бути первинними або вторинними. 
Первинні водокористувачі  – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для 
забору води. А, вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не мають власних водозабірних споруд 
і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні 
системи на умовах, які встановлюються між ними, та за погодженням з органом, який видав дозвіл 
первинному водокористувачеві. Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за 
умов, що можуть призвести (призвели) до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів 
щодо запобігання стихійному лиху, яке спричинене шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків. І, 
відповідно, водні об’єкти залежно від ознак, якісних і кількісних характеристик класифікують на класи, 
підкласи тощо [22]. Водні ресурси використовують у порядку загального і спеціального 
водокористування, для потреб гідроенергетики, водного і повітряного транспорту. 

Загальне водокористування здійснюють громадяни для задоволення своїх потреб (купання, 
плавання на човнах, аматорське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів 
без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць тощо) безкоштовно, без закріплення 
водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. При цьому, спеціальне 
водокористування – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та 
скидання до них зворотних вод. Спеціальне водокористування здійснюють юридичні і фізичні особи 
насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарських, побутових, 
лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, 
рибогосподарських та інших державних і громадських потреб. Спеціальне водокористування 
здійснюють на підставі дозволу та на платній основі. Спеціальне водоспоживання може бути 
короткостроковим (до трьох років) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п’яти років). 

Водокористування не є спеціальним, якщо воно пов’язане з пропуском води через гідровузли, 
судноплавством, подачею (перекачуванням) води водокористувачам у маловодні регіони, усуненням 
шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення тощо), використанням підземних вод для 
вилучення корисних компонентів, вилученням води з надр разом з видобуванням корисних копалин, 
виконанням будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт, видобуванням корисних копалин і 
водних рослин, прокладанням трубопроводів і кабелів, а також буровими, геологорозвідувальними та 
іншими роботами на водних об’єктах, які використовують без забору води та скидання стічних вод.  

Тому основним та надзвичайно складним завданням є вибір складу учасників 
водогосподарського комплексу (ВГК), оскільки, це впливає на економічний розвиток галузей і стан 
навколишнього природного середовища. При обґрунтуванні складу учасників сучасного ВГК України 
та параметрів сталого розвитку водогосподарського комплексу необхідно одночасно враховувати 
динамічність та дисипативність розвитку наступних складових: природну, соціально-економічну та 
технічну (див. рис. 11.2). А також, при розбудові системи сталого водокористування слід враховувати 
положення синергетичного підходу [23 – 26]. 

Надалі, природна складова стратегічного потенціалу держави, її використання й освоєння формує 
резерви та можливості функціонування і розвитку водогосподарського комплексу, визначає позитивні 
та негативні сторони його впливу на природу, навколишнє середовище. Відтак, визначимо й природні 
чинники, які включають: а) гідрологічні умови, які визначають запаси водних ресурсів, їх розподіл по 
роках і впродовж року; б) рельєф і геоморфологія майбутнього ложа водосховища, які визначають такі 
важливі техніко-економічні показники, як можливість створення високих напорів, розміри затоплення і 
підтоплення прилеглої території, можливу площу зрошуваль¬них систем і спосіб подачі води на них 
(самоплинний чи механічний), розвиток водного транспорту на водосховищі, об’єми витрат води на 
фільтрацію через ложе водосховища і заходи боротьби з метою їх скорочення, берегоукріплювальні 
роботи тощо; в) кліматичні умови, які визначають необхідність здійснення зрошення чи осушення 
земель, заходів щодо боротьби з льодовими явищами на водосховищах, розвиток рибного 
господарства, ступінь складності будівництва ВГК; г) ґрунтові умови зони затоплення водосховища, 
які визначають величину втрат сільськогосподарської продукції; д) екологічна цінність території, яка 
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визначається видовим складом рослинного та тваринного світу (не тільки ложа водосховища, але і 
прилеглої території) та їх можливими змінами при будівництві водосховища. 

 

 
 

Рис. 11.2. Спрямованість діяльності та взаємодія базових складових 

водогосподарського комплексу України (побудовано за [27]) 
 

Соціально-економічна складова взаємовідносин в межах новоствореної системи сталого 
водокористування в Україні враховує інтереси галузей економіки і окремих водокористувачів. Її мета – 
досягнення найбільшого економічного ефекту при функціонуванні водогосподарського комплексу та 
мінімізація збитків при негативному впливі розвитку видів економічної діяльності на водні ресурси. 
Соціально-економічні чинники, які слід враховувати, це, зокрема: а) напрям діяльності галузей 
економіки, що переважає, та ступінь їхнього розвитку; б) розміщення населених пунктів і чисельність 
населення; в) наявність транспортних шляхів; г) прибутковість окремих галузей економіки; д) 
наявність культурних, археологічних, етнографічних пам’яток; е) величина збитків від можливого 
затоплення території. Тож, у цій відповідності, задля урахування специфічності ознак соціально-

економічної складової слід враховувати принципи нерівноважної динаміки складних систем. 
Технічна складова функціонування водогосподарського комплексу визначає систему 

взаємозалежних технічних рішень щодо створення і експлуатації споруджень та устаткування, які 
забезпечують ефективну роботу елементів системи водогосподарського комплексу у конкретних 
місцевих умовах. Технічні чинники – це можливі технічні вирішення щодо будівництва і 
функціонування національного ВГК у конкретних умовах (наприклад, гребля може бути земляною чи 
бетонною, різної висоти, а це впливає на потужність ГЕС і вартість ВГК), а також рівень розвитку 
управлінських технологій у цій сфері діяльності. Тож, врахування останнього вимагає при розбудові 
сучасної системи сталого водокористування передбачити у визначальному концепті і положення теорії 
супрематизму в економіці (таких принципів як комбінаторики, поєднання, врівноваженої композиції, 
геометричних сполучень, багато вимірності площин). 

Отже, остаточний склад учасників ВГК обов’язково затверджується на підставі техніко-

економічних розрахунків і повинен забезпечити найбільшу економічну ефективність усіх галузей 
господарства, а також не допустити погіршення екологічного стану, сприяти збереженню і розвитку 
природних екосистем в межах певної території (району). Залежно від зональності природних умов і 
напряму розвитку економіки, виділяють основного (провідного) учасника ВГК. За ознакою 
спеціалізації і з урахуванням природної водозабезпеченості регіонів держави, визначають на які види 
економічної діяльності (галузі чи підгалузі) слід орієнтуватися при розробці прогнозних програм 
соціально-економічного розвитку регіону з метою найефективнішого використання водо ресурсного 
потенціалу. 

У таблиці 11.3 згруповано основних учасників ВГК в Україні за територіальними ознаками у 
регіональному розрізі, з розмежуванням за галузями та виробництвами, відповідно до яких і 
визначаються потреби у водних ресурсах та масштаби водоспоживання. Отже, при виконанні 
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економіко-статистичного аналізу та при розробленні узагальнених модельних рішень необхідно 
враховувати специфіку функціонування регіонів, комплексність, залученість до виконання національно 
господарських завдань, масштаби природно-ресурсного потенціалу та потенціалу сталого розвитку, 
загалом. 

Таблиця 11.3 
Основні учасники ВГК в Україні за територіальними ознаками 

за даними Державного обліку водокористування [28] 

Сфера діяльності Регіональний розподіл 

Електроенергетика – Запорізька, Хмельницька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, 
м. Київ, Миколаївська і значно меншою мірою Закарпатська і Харківська 
області; 

Паливна промисловість – Сумська, Полтавська, Луганська, Донецька, Івано-Франківська області; 

Металургійний комплекс – Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області; 

Хімічна і нафтохімічна 
промисловість, включаючи 
хіміко-фармацевтичну 

– Черкаська, Одеська, АР Крим, м. Київ, Київська, Сумська, Луганська, 
Івано-Франківська, Дніпропетровська, Чернівецька області; 

Машинобудування і 
металообробка, 
включаючи медтехніку 

– Хмельницька, Волинська, Харківська, м. Київ, Вінницька, Полтавська, 
Херсонська, Львівська, Одеська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, 
Кіровоградська, Запорізька області; 

Лісова, деревообробна та 
целюлозно-паперова 
промисловість 

– Рівненська, Черкаська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Київська, Волинська, м. Київ, Вінницька, Херсонська, Львівська, 
Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська області; 

Промисловість 
будівельних матеріалів 

– Чернівецька, Тернопільська, Львівська, Вінницька, м. Київ, 
Хмельницька, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Житомирська, 
Черкаська, Рівненська, Одеська, Харківська, Кіровоградська, АРК; 

Легка промисловість – Миколаївська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Чернівецька, Терно-

пільська, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Рівненська області; 

Харчова, включаючи 
борошномельну та 
круп’яну 

– Кіровоградська, Одеська, Київська, Хмельницька, Вінницька, 
Полтавська, Харківська, Черкаська, Житомирська, Закарпатська, 
Волинська, м. Київ, Львівська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська, 
Херсонська, Сумська, АРК; 

Зрошення – АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська, 
Херсонська, Запорізька, Луганська, Харківська; 

Осушення – Волинська, Житомирська, Київська, Сумська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Чернівецька, Чернігівська. 

 

Таким чином, формування системи сталого водокористування, визначення (оцінювання-

прогнозування) результативності її функціонування і, відповідно, прогнозування розвитку 
продуктивних сил України та її регіонів у контексті забезпечення збалансованого розвитку 
національної економіки буде базуватися на основі їх природної водозабезпеченості, враховує 
територіальну мінливість річкового стоку, кількісні і якісні показники природних вод та можливість 
його обґрунтованого з еколого-економічних позицій перерозподілу у межах ВГК. 

Отже, для розробки та обґрунтування складу і особливостей застосування технології 
інтегрованого управління сталим водокористуванням, а також задля визначення і добору ключових 
факторів підвищення результативності реалізації дії системи сталого водокористування необхідно 
використовувати засоби і методи, які будуть визначені лише за результатами одночасного урахування 
комплексу принципів об’єктно-цільового управління. Це можна обґрунтувати при синхронному 
застосуванні положень функціонального, ресурсного, системного, синергетичного підходів, теорії 
систем та теорії нерівноважної динаміки складних систем. 
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11.3. Стратегічний інструментарій формування системи сталого 
водокористування 

Як відомо, життя суспільства вступає у протиріччя між матеріальною зацікавленістю виробника і 
гострою потребою в здоровому довкіллі. Йдеться не лише про природне середовище, у сучасному світі 
всі елементи тісно пов’язані. Тому, метою політики формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування є збалансування потреб людства у водних ресурсах і можливостей природи, завдяки 
структурності та планомірності діяльності суспільства, яка б забезпечувала можливість якісного 
розвитку суспільства, у цілому. Для точного визначення змістовності поняття «політика формування та 
реалізації дії системи сталого водокористування» доцільно проаналізовати визначення «екологічна 
політика», описати й розмежувати головне її завдання. Саме у цьому, на переконання видатного 
українського дослідника В. Вернадського [29], – збереження життя на Землі – полягає її прерогатива 
перед іншими видами діяльності суспільства. 

Згідно результатів попередніх суспільних досліджень [30, 31, 33], людина вже досягла помітних 
успіхів на цьому шляху, а саме: значно кращою стала передача екологічної інформації, відбувається 
екологічний моніторинг та спеціальні дослідження у різноманітних галузях екології та 
водовикористання, внесено ряд змін в екологічне законодавство відповідно до міжнародних угод і 
конвенцій. Однак, слід зазначити, що не дивлячись на бажання покращити екологічну ситуацію, 
суспільство все ж потерпає від різного роду катаклізмів, ці явища, на жаль, переслідує тенденція 
збільшення. Значної проблемності цій ситуації надає фактор так званого «лагу» (розриву) між 
виробленням, впровадженням політичних рішень та отримання віддачі від їх безпосереднього 
виконання. 

До визначальної основи реалізації екологічної політики у сфері водокористування у площині 
розбудови в державі оптимальної для України системи сталого водокористування слід включити [34 – 
39]: а) комплекс правових норм (закони, державні стандарти, будівельні норми та інструкції) у сфері 
водозабезпечення та водоспоживання; б) виробничо-технічне та ресурсне забезпечення 
природокористування, у цілому, та водних об’єктів, зокрема (сформовані на високому рівні кадрові, 
матеріальні, технічні, фінансові ресурси); в) спосіб організації та інформування громадського 
суспільства (організаційні форми та різновиди) про політику формування системи сталого 
водовикористання в Україні; г) екологічна культура українського соціуму (належний матеріальний, 
освітній та духовний рівень розвитку суспільства, що закріплений у звичаях та традиціях, етичних 
нормах, у поведінці людини у навколишньому природному середовищі). 

Основними цілями екологічної політики у сфері формування сталого водовикористання – є 
доцільне та раціональне використання природних запасів (водного потенціалу) для покращення життя 
суспільства та забезпечення надійності функціонування національного господарства. Засоби, що 
здійснюються для виконання як екологічної політики (як провідного інструментарію реалізації 
Стратегії соціально-економічного розвитку України), так і політики формування та реалізації дії 
системи сталого водокористування можна систематизувати за галуззю реалізації, а також ґрунтуючись 
на характер втручання держави у її здійснення. Це, зокрема: а) заходи природоохоронного спрямування 
(науково-дослідні роботи, підготовка кваліфікованих спеціалістів екологів, моніторинг, лісовідновні 
роботи, покращення функціонування природно-заповідного і водного фонду і їх розширення, 
очищення тощо); б) економічний контроль та різного роду заохочення природоохоронної діяльності 
(кредити, позики, преференційні тарифи на очищення та переробку як промислових, так і побутових 
відходів й інше); в) заходи примусового характеру (екологічні стандарти та експертизи за результатами 
моніторингу, усталені нормативи і правила та заборони, фіскальні штрафи); г) спонукальні заходи 
(зменшення відсотку відрахування за забруднення навколишнього середовища і водних ресурсів за 
рахунок пільг, спеціальні ліміти на забруднення тощо). 

З цього, злагоджений взаємозв’язок суспільства та довкілля забезпечує механізм екологічної 
політики, провідним інструментарієм якої є політика формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування, а невід’ємним її компонентом є цілий комплекс структурних елементів, мета та 
методи її досягнення. Отож, під терміном «політики формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування» слід розуміти також і систему заходів та засобів впливу людського осередку на 
процеси водо збереження, водоочищення, водозабезпечення, водовикористання і регенерації, що 
здійснюється і за пріоритетними напрямами забезпечення переходу до сталого розвитку держави та її 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

Стратегічний інструментарій формування системи сталого 
водокористування

Як відомо, життя суспільства вступає у протиріччя між матеріальною зацікавленістю виробника і 
гострою потребою в здоровому довкіллі. Йдеться не лише про природне середовище, у сучасному світі 
всі елементи тісно пов’язані. Тому, метою політики формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування є збалансування потреб людства у водних ресурсах і можливостей природи, завдяки 
структурності та планомірності діяльності суспільства, яка б забезпечувала можливість якісного 
розвитку суспільства, у цілому. Для точного визначення змістовності поняття «політика формування та 
реалізації дії системи сталого водокористування» доцільно проаналізовати визначення «екологічна 
політика», описати й розмежувати головне її завдання. Саме у цьому, на переконання видатного 
українського дослідника В. Вернадського [29], збереження життя на Землі полягає її прерогатива 
перед іншими видами діяльності суспільства.

Згідно результатів попередніх суспільних досліджень [30, 31, 33], людина вже досягла помітних 
успіхів на цьому шляху, а саме: значно кращою стала передача екологічної інформації, відбувається 
екологічний моніторинг та спеціальні дослідження у різноманітних галузях екології та 
водовикористання, внесено ряд змін в екологічне законодавство відповідно до міжнародних угод і 
конвенцій. Однак, слід зазначити, що не дивлячись на бажання покращити екологічну ситуацію, 
суспільство все ж потерпає від різного роду катаклізмів, ці явища, на жаль, переслідує тенденція 
збільшення. Значної проблемності цій ситуації надає фактор так званого «лагу» (розриву) між 
виробленням, впровадженням політичних рішень та отримання віддачі від їх безпосереднього 
виконання.

До визначальної основи реалізації екологічної політики у сфері водокористування у площині 
розбудови в державі оптимальної для України системи сталого водокористування слід включити [34 
39]: а) комплекс правових норм (закони, державні стандарти, будівельні норми та інструкції) у сфері 
водозабезпечення та водоспоживання; б) виробничо-технічне та ресурсне забезпечення 
природокористування, у цілому, та водних об’єктів, зокрема (сформовані на високому рівні кадрові, 
матеріальні, технічні, фінансові ресурси); в) спосіб організації та інформування громадського 
суспільства (організаційні форми та різновиди) про політику формування системи сталого 
водовикористання в Україні; г) екологічна культура українського соціуму (належний матеріальний, 
освітній та духовний рівень розвитку суспільства, що закріплений у звичаях та традиціях, етичних 
нормах, у поведінці людини у навколишньому природному середовищі).

Основними цілями екологічної політики у сфері формування сталого водовикористання є 
доцільне та раціональне використання природних запасів (водного потенціалу) для покращення життя 
суспільства та забезпечення надійності функціонування національного господарства. Засоби, що 
здійснюються для виконання як екологічної політики (як провідного інструментарію реалізації 
Стратегії соціально-економічного розвитку України), так і політики формування та реалізації дії 
системи сталого водокористування можна систематизувати за галуззю реалізації, а також ґрунтуючись 
на характер втручання держави у її здійснення. Це, зокрема: а) заходи природоохоронного спрямування 
(науково-дослідні роботи, підготовка кваліфікованих спеціалістів екологів, моніторинг, лісовідновні 
роботи, покращення функціонування природно-заповідного і водного фонду і їх розширення, 
очищення тощо); б) економічний контроль та різного роду заохочення природоохоронної діяльності 
(кредити, позики, преференційні тарифи на очищення та переробку як промислових, так і побутових 
відходів й інше); в) заходи примусового характеру (екологічні стандарти та експертизи за результатами 
моніторингу, усталені нормативи і правила та заборони, фіскальні штрафи); г) спонукальні заходи 
(зменшення відсотку відрахування за забруднення навколишнього середовища і водних ресурсів за 
рахунок пільг, спеціальні ліміти на забруднення тощо).

З цього, злагоджений взаємозв’язок суспільства та довкілля забезпечує механізм екологічної 
політики, провідним інструментарієм якої є політика формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування, а невід’ємним її компонентом є цілий комплекс структурних елементів, мета та 
методи її досягнення. Отож, під терміном «політики формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування» слід розуміти також і систему заходів та засобів впливу людського осередку на 
процеси водо збереження, водоочищення, водозабезпечення, водовикористання і регенерації, що 
здійснюється і за пріоритетними напрямами забезпечення переходу до сталого розвитку держави та її 
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регіонів. У цьому зв’язку, до заходів даного типу політики відносимо й наступні: дотримання 
національного екологічного законодавства та чинних міжнародних конвенцій; співпраця на 
міжнародному рівні у галузі екології та різних за природою ресурсів; всіляке заохочення 
природоохоронних заходів у галузі водокористування та якісний контроль з боку держави з якістю 
питної води; докорінна зміна виробничої діяльності з урахуванням екологічних наслідків для водного 
басейну (запровадження промислових технологій та інновацій, що захищають довкілля та водні 
ресурси від шкідливих викидів; гласність і відкритість експертиз державного рівня, моніторинг); 
обізнаність громадян щодо екологічної інформація та безперешкодний доступ до неї; екологічне 
виховання суспільства; формування екологічної свідомості та відповідальності й інше. 

Перерахувавши наведені вище основні напрями політики у сфері сталого водокористування, 
можна визначити і детермінанти реалізації стратегічної державної програми формування відповідного 
типу системи задля регенерації еколого-економічних параметрів національної економіки, поряд із 
захистом навколишнього середовища. Саме вони і повинні бути визначальними при її розробленні. 
У цій площині можна чітко визначити комплекс заходів: генерування в межах національної 
економічної системи ознак до сталого розвитку; захист довкілля; збереження людини як єдиного 
свідомого компонента природного, ініціативного та творчого суб’єкта. Одне з головних місць, як 
визнано у [40, 41], у процесі створення ідеї та інтегрованої концепції формування системи сталого 
водокористування і, відповідного типу політики займає питання створення діючих схем контролю та 
регулювання у галузі водокористування у контексті забезпечення сталого розвитку держави та її 
регіонів. Завдячуючи цим засобам стає можливим здійснення економічних, суспільних та політичних 
начал, які є визначальними для українського державотворення. З цього випливає, що політика 
формування та реалізації дії системи сталого водокористування має на меті узгодити екологічні та 
соціальні цілі українського соціуму як фундамент розв’язання проблеми економічної та екологічної 
криз. Запровадження у практику господарювання даного типу політики неможливе без підкорення волі 
та бажань окремих людей, врахування масштабів потенціалу сталого розвитку, загалом, та 
промислового потенціалу держави, стратегічного потенціалу, який набуто регіональними соціально-

економічними системами на сучасному етапі розвитку національного господарства. Отже, основним 
суб’єктом політики повинна стати як система державного управління, так і регіонального й місцевого. 

На сьогодні екологічна та економічна політики у сфері водокористування є окремим вектором 
діяльності суб’єктів господарювання і державницьких інституцій. Причиною цього є наступні 
обставини, які мають місце: тотальність еко проблеми; глобальність і масштабність; високі грошові 
витрати; зношеність основних виробничих засобів; застарілі технології управління; руйнування 
промислового потенціалу; низька енергоємність та висока ресурсоємність продукції й інше [43 – 47] 

Вирішення проблем такого рівня є недоступним для громадських організацій, їх можна розв’язати 
лише за наслідками розробки та запровадження відповідного типу економічного механізму та 
системоутворюючих регуляторів цілеорієнтованого впливу. 

Визначення основних напрямів політики водокористування в державі є виключною 
компетенцією Верховної Ради України як законодавчого органу. Центральне місце у здійсненні 
загального керівництва державою у галузі екології та збереження і раціоналізації використання 
природних ресурсів належить Президентові України як главі держави. Кабінет Міністрів України як 
найвищий орган виконавчої влади спрямовує і координує роботу міністерств та інших органів 
центральної виконавчої влади, зокрема Міністерства екології та природних ресурсів України. Державна 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і Рада національної безпеки 
й оборони України також належать до системи органів загального державного управління у галузі 
екології та природних ресурсів. Наразі, прийнято низку Законів України, підзаконних актів і 
нормативів у сфері природокористування, загалом, та водокористування, однак відчутних результатів 
ще не досягнуто. Конститутивно-ключові проблеми у сфері водокористування в України можна 
поділити за шістьма групами (хоча, їх значно більше): 

- фінансові – необгрунтованість витрат на оновлення виробництва та провадження політики 
раціоналізації водокористування, відсутність единої структури управління та фінансування розробки 
об’ективного інформаційно-методичного забезпечення для техніко-економічного обгрунтування 
інноваційних технологічних проеків, які б передбачали суттєву економію природних ресурсів, загалом, 
та водних, зокрема; відсутність оборотних коштів у суб’єктів господарювання на провадження 
політики раціоналізації водокористування, високі банківські ставки на кредити; використання 
негрошових форм розрахунків: неплатежі за використання природних ресурсів; 
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- виробничі – зношеність основних виробничих засобів у галузях і виробництвах; морально, 
фізично та технічно застарілі промислові технології, а також технологї управління в межах різних 
галузей та у сфері природокористування; пріоритет інвестицій на підвищення продуктивності праці, а 
не на реалізацію політики природокористування; втрати технологічні та комерційні, втрати при 
розподілі та водокористуванні; відсутність мотивації щодо впровадження екологічних проектів; 
монополія виробників і постачальників у теплоенергетиці та електроенергетиці тощо; 

- ринкові – лобіюванням інтересів окремих виробників; відсутність досвіду і культури 
проведення маркетингових дослджень, бізнес- і стратегічного планування; менеджменту і білінгу 
проектів у сфері водокористування та консалтингової діяльності; нераціональні витрати виробництв і 
суб’єктів господарювання покриваються суспльством; надлишкове споживання водннх ресурсів 
виробництвом та втрати у системах водопостачання, які покриваються споживачами тощо; 

- адміністративні – ототожнення політики сталого водокористування з проблемами сталого 
розвитку держави загалом, та з проблемами реалізації сощальної політики; застарілий адміністративно-

територіальний поділ; ціна на водні ресурси визначаеться адміністративними рішеннями; неадекватна 
реальним процесам, які мають місце в економіці держави, нормативна база; відсутній економічний 
механізм захисту споживача; пріоритет віддається ліквідному товарові з високим рівнем ресурсо- 

витрат, недосконала система управління, відсутність безперервної системи моніторингу тощо; 
- нормативно-правові – відсутність нормативних актів щодо обліку витрат водних ресурсів за 

технологічними процесами; безкарність за неплатежі; не адаптованість нормативно-правової бази до 
вимог ЄС, не запровадження у практику господарювання вимог, передбачених як в Угоді про асоціацію 
України з країнами - членами ЄС, так і у Директивах ЄС тощо; 

- соціальні – низька інформованістъ сложивачів про заходи щодо раціоналізації 
водокористування і водповідальність за порушення; відсутність узагальнених баз даних: низький 
ршень висвітлення проблем водокористування; відсутність адекватної системи підготовки кадрів тощо. 

Однак, саме цей перелік перешкод не дозволяє генерувати в межах національної економіки 
системні ознаки щодо забезпечення переходу держави та її регіонів до сталого розвитку. При цьому 
існують вагомі природо-ресурсні проблеми та суттєва обмеженість у водних ресурсах, які характерні 
для нашого державного утворення також. У світі є країни ще з меншою природо-ресурсною базою. У 
межах окремих національних природно-господарських територій є вільний доступ до водних басейнів, 
розвинені системи зрошення тощо, але у діях регіональних суб’єктів господарювання ця доступність та 
нераціональність водокористування виказують не лише асоціальні ознаки, а й антидержавницькі. Тому, 
вважаємо за доцільне сконцентрувати увагу на специфічності й етапах існуючих взаємовідносин 
суспільства з природою, а також взаємодії людей один із одним у процесі виробництва, адже вони 
мають еволюційний характер. Поряд із цим, протягом тисячоліть людство робило багато спроб знайти 
своє місце в природі, тягнулося до водних басейнів, усвідомивши своє ставлення до життєдайних 
водних ресурсів, а також намагалося визначити межі власного впливу на навколишній природний світ. 

Тож, перша стадія взаємодії суспільства та природи обмежувалась лише біологічним обміном 
речовин. Нечисленні первісні стада людей, озброєнні недосконалими кам’яними знаряддями, органічно 
«вписувались» як складові елементи у природні екосистеми, не порушуючи своєю діяльністю їхньої 
динамічної рівноваги. У первісному суспільстві людина почала виділяти себе в природі, але ще не 
відокремлювалась від неї. Вона не сприймала навколишній світ як щось цілісне, але уявляла його як 
сукупність істот, часом – ворожих, а іноді – дружних, споріднених з нею. Проте, із зростанням 
продуктивності праці, переходом до землеробства та скотарства людська діяльність почала набувати 
такого характеру, коли доводилося узгоджувати свої дії з природними циклами, обмеженими запасами 
водних ресурсів. Ускладнення господарської діяльності вимагало розвитку організації людського 
суспільства, накопичення та передачі зростаючого об’єму інформації про навколишнє природне 
середовище. Але, як відомо, замість олюднення природи, поступово стало формуватися викривлене 
утилітарно-прагматичне ставлення до неї лише як до джерела ресурсів людської діяльності. І, як 
наслідок, розпочалася друга стадія взаємодії суспільства та природи (вона тривала майже 40 тисяч 
років – від початку пізнього палеоліту і до кінця другої світової війни). У цей час людство вже відчутно 
впливало на навколишнє природне середовище, причому, антропогенний тиск на природу неухильно 
зростав разом із розвитком суспільства та технологій, з удосконаленням виробничих відносин та 
знарядь праці, підвищення продуктивності тощо. Господарська діяльність спричинила вимирання 
багатьох видів тварин і рослин, викликала деградацію природних екосистем на значних площах, але ще 
не порушила природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на нашій планеті, тобто 
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- виробничі зношеність основних виробничих засобів у галузях і виробництвах; морально, 
фізично та технічно застарілі промислові технології, а також технологї управління в межах різних 
галузей та у сфері природокористування; пріоритет інвестицій на підвищення продуктивності праці, а 
не на реалізацію політики природокористування; втрати технологічні та комерційні, втрати при 
розподілі та водокористуванні; відсутність мотивації щодо впровадження екологічних проектів; 
монополія виробників і постачальників у теплоенергетиці та електроенергетиці тощо;

- ринкові лобіюванням інтересів окремих виробників; відсутність досвіду і культури 
проведення маркетингових дослджень, бізнес- і стратегічного планування; менеджменту і білінгу 
проектів у сфері водокористування та консалтингової діяльності; нераціональні витрати виробництв і 
суб’єктів господарювання покриваються суспльством; надлишкове споживання водннх ресурсів 
виробництвом та втрати у системах водопостачання, які покриваються споживачами тощо;

- адміністративні ототожнення політики сталого водокористування з проблемами сталого 
розвитку держави загалом, та з проблемами реалізації сощальної політики; застарілий адміністративно-

територіальний поділ; ціна на водні ресурси визначаеться адміністративними рішеннями; неадекватна 
реальним процесам, які мають місце в економіці держави, нормативна база; відсутній економічний 
механізм захисту споживача; пріоритет віддається ліквідному товарові з високим рівнем ресурсо-

витрат, недосконала система управління, відсутність безперервної системи моніторингу тощо;
- нормативно-правові відсутність нормативних актів щодо обліку витрат водних ресурсів за 

технологічними процесами; безкарність за неплатежі; не адаптованість нормативно-правової бази до 
вимог ЄС, не запровадження у практику господарювання вимог, передбачених як в Угоді про асоціацію 
України з країнами - членами ЄС, так і у Директивах ЄС тощо;

- соціальні низька інформованістъ сложивачів про заходи щодо раціоналізації 
водокористування і водповідальність за порушення; відсутність узагальнених баз даних: низький 
ршень висвітлення проблем водокористування; відсутність адекватної системи підготовки кадрів тощо.

Однак, саме цей перелік перешкод не дозволяє генерувати в межах національної економіки 
системні ознаки щодо забезпечення переходу держави та її регіонів до сталого розвитку. При цьому 
існують вагомі природо-ресурсні проблеми та суттєва обмеженість у водних ресурсах, які характерні 
для нашого державного утворення також. У світі є країни ще з меншою природо-ресурсною базою. У 
межах окремих національних природно-господарських територій є вільний доступ до водних басейнів, 
розвинені системи зрошення тощо, але у діях регіональних суб’єктів господарювання ця доступність та 
нераціональність водокористування виказують не лише асоціальні ознаки, а й антидержавницькі. Тому, 
вважаємо за доцільне сконцентрувати увагу на специфічності й етапах існуючих взаємовідносин 
суспільства з природою, а також взаємодії людей один із одним у процесі виробництва, адже вони 
мають еволюційний характер. Поряд із цим, протягом тисячоліть людство робило багато спроб знайти 
своє місце в природі, тягнулося до водних басейнів, усвідомивши своє ставлення до життєдайних 
водних ресурсів, а також намагалося визначити межі власного впливу на навколишній природний світ.

Тож, перша стадія взаємодії суспільства та природи обмежувалась лише біологічним обміном 
речовин. Нечисленні первісні стада людей, озброєнні недосконалими кам’яними знаряддями, органічно 
«вписувались» як складові елементи у природні екосистеми, не порушуючи своєю діяльністю їхньої 
динамічної рівноваги. У первісному суспільстві людина почала виділяти себе в природі, але ще не 
відокремлювалась від неї. Вона не сприймала навколишній світ як щось цілісне, але уявляла його як 
сукупність істот, часом ворожих, а іноді дружних, споріднених з нею. Проте, із зростанням 
продуктивності праці, переходом до землеробства та скотарства людська діяльність почала набувати 
такого характеру, коли доводилося узгоджувати свої дії з природними циклами, обмеженими запасами 
водних ресурсів. Ускладнення господарської діяльності вимагало розвитку організації людського 
суспільства, накопичення та передачі зростаючого об’єму інформації про навколишнє природне 
середовище. Але, як відомо, замість олюднення природи, поступово стало формуватися викривлене 
утилітарно-прагматичне ставлення до неї лише як до джерела ресурсів людської діяльності. І, як 
наслідок, розпочалася друга стадія взаємодії суспільства та природи (вона тривала майже 40 тисяч 
років від початку пізнього палеоліту і до кінця другої світової війни). У цей час людство вже відчутно 
впливало на навколишнє природне середовище, причому, антропогенний тиск на природу неухильно 
зростав разом із розвитком суспільства та технологій, з удосконаленням виробничих відносин та 
знарядь праці, підвищення продуктивності тощо. Господарська діяльність спричинила вимирання 
багатьох видів тварин і рослин, викликала деградацію природних екосистем на значних площах, але ще 
не порушила природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на нашій планеті, тобто 
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динамічної рівноваги біосфери. У цій стадії і виділяють три етапи: примітивний, протягом якого 
людина впливала на природне середовище полюванням та рибальством; агрикультурний, коли 
основними засобами антропогенного впливу на природу були скотарство та землеробство; машинно-

індустріальний, в якому провідним фактором руйнування навколишнього середовища стало 
промислове виробництво. 

Третя стадія взаємодії суспільства та навколишнього природного середовища почалася в 
середині XX ст. після закінчення другої світової війни, яка стимулювала різкий технологічний ривок та 
динамічність розвитку продуктивних сил, започаткувавши науково-технічну революцію. За 
визначенням В. І. Вернадського, людина стала найбільш могутньою геологічною силою на земній кулі, 
її діяльність почала перевищувати масштаби найпотужніших стихійних явищ. На жаль, ця могутність 
людства майже не спрямовувалася на окультурення та вдосконалення природи, створення на Землі 
ноосфери – сфери розуму, про що мріяв В. І. Вернадський [48]. Навпаки, нераціональна господарська 
діяльність, багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до погіршення і 
вичерпання природних ресурсів, пошкодження регенераційних механізмів біосфери, деформації 
складеного протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків 
на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соці екосистеми. Внаслідок цього і 
почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, яке загрожує стати незворотним і призвести у 
найближчому майбутньому до такого ступеня деградації навколишнього середовища, що воно стане 
непридатним для подальшого існування людей. 

На рівні світового співтовариства усвідомлення загроз, які несе в собі розвиток людства у спосіб, 
що сформувався еволюційно, змусило ще в другій половині двадцятого століття науковців та 
державних діячів гостро поставити питання щодо зміни підходів до забезпечення ефективності 
суспільного поступу. Були сформульовані відповідні категорії, виокремлені наявні проблеми, 
теоретичні та практичні підходи до їх вирішення, поставлені конкретні завдання та часові орієнтири 
перед суб’єктами глобальної спільноти [49]. Всередині 70-их років почалася екологічна криза, яка 
означила різке загострення суперечностей між людиною та природою, їх конфлікт, глобальне 
порушення рівноваги у природі, у тому числі і у обігу води [50]. 

На даний час, речовино-енергетичний обмін між суспільством та природою досяг величезних 
масштабів, всі природні та соціально-економічні складові людської життєдіяльності виявилися 
настільки взаємопов’язаними, що будь-який, навіть порівняно незначний антропогенний вплив на той 
чи інший природний компонент охоплює всю соці екосистему в цілому і викликає непередбачені, часто 
далекосяжні негативні наслідки. У разі нерозв’язання людьми протиріччя між собою та природою 
остання вирішить його за рахунок людства. Альтернативою такого розвитку подій – є невідкладна 
гармонізація взаємовідносин суспільства з природою, включення всіх продуктів господарської 
діяльності у природний кругообіг речовин, відновлення речовино-енергетичного балансу в біосфері 
нашої планети. Тобто, протиріччя, що з’явилися між людством та навколишнім середовищем, не 
означають що треба уповільнити суспільний прогрес. Однак, докорінної зміни потребує саме 
відношення суспільства до природи. Тож, на сучасному етапі когнітивного та соціального розвитку 
ідеологія взаємодії суспільства та природи з окремого філософського вчення трансформувалася в одне 
з головних напрямів світової соціологічної та економічної науки. Сьогодні загальновизнаним є той 
факт, що людство має формувати новий характер майбутньої цивілізації, нову структуру відносин між 
країнами, народами й окремими людьми, новий економічної системи. Це буде якісна філософія життя, 
яка глибоко відрізнятиметься від сучасної філософії, як мораль первісних племен від моралі 
суспільства XX ст. 

Фундаментом нової моралі, нової філософії життя мають бути [52, 52]: природоцентризм; 
планетарний загальнолюдський підхід до вирішення земних соціально-економічних та екологічних 
проблем; ідея універсалізму, глобальної і космічної взаємозалежності всіх процесів; ідея необхідності 
безумовної реалізації підказаних екологічними законами і досвідом попереднього розвитку 
самообмежень; ідея оптимального використання всіх ресурсів Землі на основі впровадження нових 
технологій і міжнародної глобальної експортної оцінки цих ресурсів; ідея збереження біо- 

різноманіття. У результаті осмислення людством неспроможності природно-ресурсного потенціалу 
планети підтримувати економічний розвиток в таких масштабах, що могли б задовольнити зростаючий 
рівень споживання, у 1992 році в Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція Організації Об’єднаних Націй 
з навколишнього середовища та розвитку. На ній були прийняті документи, в яких викладені основні 
ідеї та принципи сталого розвитку людської спільноти – розвитку, який забезпечує гармонічне 
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сполучення соціально-економічних, екологічних та інституціональних пріоритетів суспільства 
сьогодні, у середньостроковій та довгостроковій перспективі [53, 54]. Згідно з ними, людина була 
осередком стійкого розвитку. Отже, виходячи з вказаного вище, можна окреслити й основне завдання 
інтегрованої концепції формування в Україні системи сталого водокористування, яке співпадає з 
намаганнями прогресивної частини людства – досягнення максимально можливої ефективності 
функціонування економіки, яка є прийнятною при оптимізації результатів провадження виробничо-

господарської діяльності з урахуванням людських потреб та мінімальними збитками для довкілля [55]. 
З поглибленням проблем у сфері природокористування виникла гостра потреба у розширенні 

змісту концепції сталого розвитку, введення до її домінант не лише екологічних, виробничих, 
демографічних, але й цілого ряду інших чинників, які є сприятливими для єдиного розвитку та 
впливають на стійкість глобальних процесів (зокрема: політичних, суспільних, культурних, 
національних) [56]. Ключовою основою цього напрямку стала природно-правова доктрина, суттю якої 
був постулат про природні невід’ємні права людини (свобода та недоторканість, право на життя, на 
безпечне довкілля, достойний рівень життя та інше). Згідно цих прав, саме людина є стартовою точкою 
і кінцевою метою стійкого розвитку. Сьогодні відбувається активний прогрес у вивченні процесів 
цивілізаційного поступу та їхніх наслідків у контексті забезпечення й досягнення сталості розвитку. 
Поряд із реалізацією практичних кроків, як-то квотування за відповідними критеріями викидів 
парникових газів для країн-емітентів, членами світової спільноти здійснюється розробка стратегій та 
національних підходів до забезпечення збалансованості розвитку, проводяться активні наукові 
дослідження. З цього, засвідчимо, що саме дослідженню даної проблематики присвятили значну 
частину свого наукового доробку такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Варналій З., Геєць В., 
Гладкий Ю., Дейлі Г., Долішній М., Кравців В., Медоуз Д., Міщенко В., Томас В., Трегобчук В. та інші. 
Вченими поставлені завдання та розроблені відповідні програми, які вже сьогодні знаходять своє 
активне застосування. Разом із тим, дослідження процесів збалансування суспільного поступу та 
постійної актуалізації підходів, щодо його удосконалення, потребують продовження. Важливим, у цій 
площині, є визначення засад, які визначають збалансованість екологічної, економічної та соціальної 
складових сталого розвитку. Це забезпечить формування кроків та напрямків дій щодо забезпечення 
ефективного рівноважного розвитку як на локальних, так і глобальних рівнях соціально-економічної 
ієрархії [56]. 

Щодо походження концепції збалансованості, то ще у 400 році до нашої ери Арістотель 
висловлював близькі за змістом думки по відношенню до вимірів ефективності ведення 
домогосподарств. Його підхід орієнтувався на необхідності не лише споживання, а, хоча б, часткового 
самостійного забезпечення такими господарствами своїх потреб. Зародження та початок використання 
ідеї сталого розвитку у її сучасному розумінні за різними джерелами датують періодом з 12 по 16 
століття, коли поняття використовувалося стосовно необхідності збалансованості лісокористування 
[57]. Термін «стійкий розвиток» (з англ. – sustainable development) у різних джерелах отримав різне 
трактування і навіть назву. Наприклад, в українській економіко-правовій літературі зустрічаємо такі 
варіанти назви: «сталий розвиток», «гармонійний розвиток», що межують один з одним і часто 
сприймаються як синоніми, що позначають розвиток людства, при якому задоволення еко потреб 
сучасного покоління не повинне унеможливлювати задоволення таких же потреб для прийдешніх 
поколінь. Відтак, засвідчимо, що категорія «сталий розвиток» включає значну кількість підходів до 
визначення її сутності. А пріоритетність, відповідно, еко центричності чи антропо- центричності, у 
різних концепціях сьогодні значною мірою визначає існуючі відмінності у баченні подальшого 
суспільного поступу. Крім того, неоднозначним є питання обмежень, які накладаються умовами 
сталого розвитку на значну кількість країн, що розвиваються. Адже, вони можуть бути обмежені у 
можливостях свого розвитку зобов’язаннями щодо зменшення забруднення навколишнього 
середовища, масштабів розробки корисних копалин, розораності земель та ін. Зазначимо, що розвинені 
країни у свій час не мали таких обмежень. Певним чином підсумовуючи, визнаємо, що у загальному, 
під «сталим розвитком» розуміють спосіб забезпечення економічного зростання, при якому природні та 
інші ресурси, які необхідні для забезпечення потреб людини, використовуються таким чином, що 
забезпечує збереження, охорону та відновлення навколишнього природного середовища та можливість 
використовувати відповідні ресурси, а отже і забезпечувати свої потреби наступним поколінням. Отже, 
політика, яка спрямована саме на збереження природно-ресурсного потенціалу світогосподарської 
системи – визнана провідною детермінантою подальшого розвитку суспільства. 
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сполучення соціально-економічних, екологічних та інституціональних пріоритетів суспільства 
сьогодні, у середньостроковій та довгостроковій перспективі [53, 54]. Згідно з ними, людина була 
осередком стійкого розвитку. Отже, виходячи з вказаного вище, можна окреслити й основне завдання 
інтегрованої концепції формування в Україні системи сталого водокористування, яке співпадає з 
намаганнями прогресивної частини людства досягнення максимально можливої ефективності 
функціонування економіки, яка є прийнятною при оптимізації результатів провадження виробничо-

господарської діяльності з урахуванням людських потреб та мінімальними збитками для довкілля [55].
З поглибленням проблем у сфері природокористування виникла гостра потреба у розширенні 

змісту концепції сталого розвитку, введення до її домінант не лише екологічних, виробничих, 
демографічних, але й цілого ряду інших чинників, які є сприятливими для єдиного розвитку та 
впливають на стійкість глобальних процесів (зокрема: політичних, суспільних, культурних, 
національних) [56]. Ключовою основою цього напрямку стала природно-правова доктрина, суттю якої 
був постулат про природні невід’ємні права людини (свобода та недоторканість, право на життя, на 
безпечне довкілля, достойний рівень життя та інше). Згідно цих прав, саме людина є стартовою точкою 
і кінцевою метою стійкого розвитку. Сьогодні відбувається активний прогрес у вивченні процесів 
цивілізаційного поступу та їхніх наслідків у контексті забезпечення й досягнення сталості розвитку. 
Поряд із реалізацією практичних кроків, як-то квотування за відповідними критеріями викидів 
парникових газів для країн-емітентів, членами світової спільноти здійснюється розробка стратегій та 
національних підходів до забезпечення збалансованості розвитку, проводяться активні наукові 
дослідження. З цього, засвідчимо, що саме дослідженню даної проблематики присвятили значну 
частину свого наукового доробку такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Варналій З., Геєць В., 
Гладкий Ю., Дейлі Г., Долішній М., Кравців В., Медоуз Д., Міщенко В., Томас В., Трегобчук В. та інші. 
Вченими поставлені завдання та розроблені відповідні програми, які вже сьогодні знаходять своє 
активне застосування. Разом із тим, дослідження процесів збалансування суспільного поступу та 
постійної актуалізації підходів, щодо його удосконалення, потребують продовження. Важливим, у цій 
площині, є визначення засад, які визначають збалансованість екологічної, економічної та соціальної 
складових сталого розвитку. Це забезпечить формування кроків та напрямків дій щодо забезпечення 
ефективного рівноважного розвитку як на локальних, так і глобальних рівнях соціально-економічної 
ієрархії [56].

Щодо походження концепції збалансованості, то ще у 400 році до нашої ери Арістотель 
висловлював близькі за змістом думки по відношенню до вимірів ефективності ведення 
домогосподарств. Його підхід орієнтувався на необхідності не лише споживання, а, хоча б, часткового 
самостійного забезпечення такими господарствами своїх потреб. Зародження та початок використання 
ідеї сталого розвитку у її сучасному розумінні за різними джерелами датують періодом з 12 по 16 
століття, коли поняття використовувалося стосовно необхідності збалансованості лісокористування 
[57]. Термін «стійкий розвиток» (з англ. sustainable development) у різних джерелах отримав різне 
трактування і навіть назву. Наприклад, в українській економіко-правовій літературі зустрічаємо такі 
варіанти назви: «сталий розвиток», «гармонійний розвиток», що межують один з одним і часто 
сприймаються як синоніми, що позначають розвиток людства, при якому задоволення еко потреб 
сучасного покоління не повинне унеможливлювати задоволення таких же потреб для прийдешніх 
поколінь. Відтак, засвідчимо, що категорія «сталий розвиток» включає значну кількість підходів до 
визначення її сутності. А пріоритетність, відповідно, еко центричності чи антропо- центричності, у 
різних концепціях сьогодні значною мірою визначає існуючі відмінності у баченні подальшого 
суспільного поступу. Крім того, неоднозначним є питання обмежень, які накладаються умовами 
сталого розвитку на значну кількість країн, що розвиваються. Адже, вони можуть бути обмежені у 
можливостях свого розвитку зобов’язаннями щодо зменшення забруднення навколишнього 
середовища, масштабів розробки корисних копалин, розораності земель та ін. Зазначимо, що розвинені 
країни у свій час не мали таких обмежень. Певним чином підсумовуючи, визнаємо, що у загальному, 
під «сталим розвитком» розуміють спосіб забезпечення економічного зростання, при якому природні та 
інші ресурси, які необхідні для забезпечення потреб людини, використовуються таким чином, що 
забезпечує збереження, охорону та відновлення навколишнього природного середовища та можливість 
використовувати відповідні ресурси, а отже і забезпечувати свої потреби наступним поколінням. Отже, 
політика, яка спрямована саме на збереження природно-ресурсного потенціалу світогосподарської 
системи визнана провідною детермінантою подальшого розвитку суспільства.
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Перше використання категорії «сталий» у її досліджуваному розумінні було здійснене науковцям 
Римського Клубу у відомій роботі «Межі зростання» у березні 1972 року. Автори констатували, що 
необхідно запропонувати світу спосіб виробництва, який би був сталим, тобто без загроз 
неконтрольованого та несподіваного руйнування та, при цьому, забезпечував би основні потреби 
населення [57]. Термін, що перекладено як «сталий розвиток», вперше було використано у своєму звіті 
«Наше спільне майбутнє» у жовтні 1987 року Всесвітньою Комісією з питань навколишнього 
природного середовища та розвитку. Головою Комісії у грудні 1983 року, тодішнім Генеральним 
Секретерам Організації Об’єднаних Націй Пересом де Куельєром, була призначена Прем’єр-Міністр 
Норвегії Гро Харлем Брундтланд. Створення Комісії було обумовлене гострою стурбованість 
Генеральної Асамблеї ООН різким погіршенням стану екосистеми та загрозою виснаження запасів 
природних ресурсів, а отже необхідністю об’єднати зусилля світової спільноти навколо спільної мети – 
забезпечення збалансованого розвитку. А після завершення роботи комісії у грудні 1987 року – у квітні 
наступного, її місію продовжила новостворена організація «Центр для спільного майбутнього». Поряд 
із цим, засвідчимо, що визначення сталого розвитку запропоноване Комісією Брундтланд, як 
«розвитку, що гарантує забезпечення сьогоднішніх потреб не позбавляючи можливості наших 
нащадків забезпечувати свої», стало найбільш розповсюдженим трактуванням само підтримуваного 
розвитку [58]. 

Дослідник із питань сталого розвитку М. Т. Нідхем визначає дану категорію як «здатність 
забезпечувати сучасні потреби, долучаючись вже сьогодні до вирішення питань забезпечення 
наступними поколіннями своїх» [59]. Тож, у цьому зв’язку слід зазначити, що у науковому середовищі 
ідеї щодо необхідності забезпечення сталого розвитку та раціоналізації водокористування поділяються, 
наразі, не всіма. Так, зокрема, Д. Байден зазначає, що недостатньо продумані дії щодо регулювання 
економічного, екологічного та соціального розвитку можуть мати негативі наслідки для економік світу 
[60]. Він вважає, що багато пропозицій щодо збереження навколишнього природного середовища, а 
також впровадження в життя концепції сталого розвитку можуть призвести до протилежних 
планованим результатів. Крім того, за його словам, впроваджувані принципи можуть суперечити ідеям 
вільного підприємництва, не маючи при цьому ніяких доказів своєї ефективності у майбутньому. Лише 
право приватної власності, тобто можливість володіти, управляти та розпоряджатися майном може 
змусити виробників та споживачів раціонально та збалансовано використовувати природні ресурси. 
Завданням держави є лише створення для цього відповідних умов. Однак, саме в Декларації Ріо та 
Порядку денному на ХХI століття визначені соціальні, економічні та екологічні вимоги, яким повинен 
відповідати сталий розвиток, як розвиток, що забезпечує рівність інтересів сучасного та майбутніх 
поколінь [61]. Найзагальніші з них полягають в наступному. Так, зокрема, соціально-економічний 
аспект вимог до моделі сталого розвитку передбачає реалізацію в глобальному масштабі комплексу 
заходів, спрямованих на боротьбу зі злиднями, зміну структури споживання, регулювання росту 
населення, збереження здоров’я людини, сприяння сталому розвитку регіонів, міжнародне 
співробітництво в питаннях охорони навколишнього середовища, орієнтацію на екологічні вимоги при 
прийняті соціальних та економічних рішень. При цьому, екологічний аспект сталого розвитку 
передбачає широке коло заходів, спрямованих на збереження навколишнього середовища та 
раціональне використання природних ресурсів: охорону атмосфери, раціональне використання 
земельних ресурсів, збереження лісів, боротьбу з посухами та опустелюванням, збереження 
біологічного різноманіття, охорону і раціональне використання водних ресурсів, екологічно безпечне 
використання біотехнології, підвищення безпеки використання токсичних хімічних речовин, 
вирішення проблеми відходів. З цього, реалізація вказаних вимог повинна забезпечити динамічну 
рівновагу в розвитку, яка дозволить зняти протиріччя між потребами суспільства у природних ресурсах 
та можливостями їх задоволення при збереженні природно-ресурсного потенціалу. 

Д. Тейлор вважає, що ідея сталого розвитку, внаслідок конфлікту суперечливих позицій щодо 
його сутності, може бути використана тими, хто не є прихильниками екологічно орієнтованого 
економічного та соціокультурного розвитку. Вважаємо, що подібна критика не враховує наступного. 
Загальновідомим є той, факт, що «невидима рука ринку», про яку писав Адам Сміт у своїй праці 
«Багатство народів» [62], забезпечує оптимальне регулювання лише господарських, тобто економічних 
взаємовідносин між суб’єктами господарювання. Фіскальна, соціальна та екологічна політика повинна 
організовуватися, проводитися та скориговуватися на державному рівні, що і є одним з головних 
завдань будь-якої держави, а потім відтворюватися на більш низьких рівнях. Приватна ініціатива, 
будучи в умовах ринкової економіки пріоритетною, не може за своєю сутністю вирішувати всі 
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проблеми розвитку людини та суспільства. Більше того, висловлюються позиції, згідно яких, у 
глобальній економіці, де 20 % населення споживає 80 % природних ресурсів, сталий розвиток 
забезпечити просто неможливо. Збалансованість розвитку може досягатися лише шляхом зниження 
темпів економічного розвитку у найбільш розвинених країнах світу, що, у свою чергу, суперечить 
сучасній концепції сталості [63]. 

З огляду на існуючу критику, яка виражає аргументовану позицію окремих вчених, виникає 
необхідність розробки наукових підходів та стратегій забезпечення сталого розвитку для глобальної та 
локальних господарських та екосистем, які б як враховували як існуючу стурбованість щодо можливих 
проблем так і відповідали на нові виклики цивілізаційного поступу. Такі стратегії потребують 
дослідження екологічних, економічних та соціальних аспектів використання окремих природних 
ресурсів. 

Як індикатори, що характеризують етапи переходу та ступінь наближення до моделі сталого 
розвитку країни, рекомендовано використовувати наступні показники: а) рівні зниження 
антропогенного навантаження на природне середовище окремих регіонів, країн, континентів та 
планети, у цілому; б) масштаби реальних позитивних результатів розв’язання проблеми збереження і 
відтворення природних комплексів, окремих видів природних ресурсів, покращання середовища 
існування людини; в) розміри зменшення диспропорції між обсягами сукупного національного 
багатства, що припадає на долю різних соціальних груп, регіонів тощо; г) обсяги збільшення сукупного 
національного багатства країни при збереженні оптимальних пропорцій між такими його елементами 
як природне середовище, природні ресурси, національне майно, кваліфікація працюючих, духовні 
цінності. Критерій оптимальності названих пропорцій залежатиме від обраної стратегії сталого 
розвитку в межах певного державного управління. У випадку, коли стратегія (і, відповідно, політика) 
буде будуватися на принципах екологізації господарської діяльності, то сталий розвиток, у кінцевому 
рахунку, звузиться до збільшення питомої ваги національного майна і, відповідно, трансформується в 
модель економічного зростання. Відтак, зазначимо таке: провадження політики формування та 
реалізації дії системи сталого водокористування повинне враховувати масштаби потенціалу сталого 
розвитку як держави, загалом, так і набуті в межах територіальних природно-господарських округів, 
регіонів, на певній місцевості та в межах локальних районів, де зосереджені й функціонують певні 
виробничо-економічні системи. Тобто, стратегічний інструментарій повинен провадитися у життя за 
п’ятьма рівнями управління водокористуванням.  

Поряд із цим, якщо в якості стратегічних цілей буде виступати збереження біосфери та 
локальних екосистем, то ріст національних благ зіткнеться з обмеженнями, що формують забезпечення 
оптимальних потреб прийдешніх поколінь. Та коли стратегія передбачатиме формування ноосфери, то 
при збереженні вказаних обмежень додатково повинні діяти вимоги збільшення питомої ваги таких 
соціальних елементів національного багатства як кваліфікація працюючих та духовні цінності. В 
умовах збалансованого (сталого) розвитку економічне зростання повинно поєднуватись зі збереженням 
природного різноманіття, зменшенням вразливості народногосподарських комплексів до економічних 
та соціальних криз та удосконаленням механізму розподілу доходів. Як правило, швидке економічне 
зростання з погіршенням структури розподілу його результатів має гірші наслідки для держави ніж 
повільніші темпи росту, що супроводжуються підвищенням якості життя всіх прошарків населення. У 
свою чергу мінімізація ризиків виникнення кризових явищ має досягатися шляхом застосування 
технологій, які мінімізують виробничі ризики, проведення економічної політики, що мінімізуватиме 
ринкові коливання, створення фінансових та інших резервів. З точки зору досягнення стабільності 
суспільного поступу, розвиток, який поєднує економічне зростання із зменшенням вразливості 
виробничих та народногосподарських комплексів, є більш дієвим та ефективним. 

Вирішення проблем у площині раціоналізації водокористування, які виникають перед 
українським суспільством в результаті способу його сьогоднішнього розвитку, розглядається як 
основна складова забезпечення довготермінової стійкості в межах держави. Однак, уже існуючі або 
потенційні наслідки господарської діяльності у 20-му столітті, на нашу думку, висувають додаткові 
вимоги. Необхідно не лише досягти рівня збалансованості розвитку сьогодні або у якомога ближчому 
майбутньому, а й розробити стратегію недопущення або мінімізації можливих негативних наслідків 
того, що вже зроблено. 

За більш високими рівнями управління, першочерговою необхідністю у контексті реалізації 
стратегії сталого розвитку була і залишається розробка концептуальних засад як в окремих державах, 
так і на міждержавному рівні. Підходи до розробки таких основ повинні бути зорієнтовані на 
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проблеми розвитку людини та суспільства. Більше того, висловлюються позиції, згідно яких, у 
глобальній економіці, де 20 % населення споживає 80 % природних ресурсів, сталий розвиток 
забезпечити просто неможливо. Збалансованість розвитку може досягатися лише шляхом зниження 
темпів економічного розвитку у найбільш розвинених країнах світу, що, у свою чергу, суперечить 
сучасній концепції сталості [63].

З огляду на існуючу критику, яка виражає аргументовану позицію окремих вчених, виникає 
необхідність розробки наукових підходів та стратегій забезпечення сталого розвитку для глобальної та 
локальних господарських та екосистем, які б як враховували як існуючу стурбованість щодо можливих 
проблем так і відповідали на нові виклики цивілізаційного поступу. Такі стратегії потребують 
дослідження екологічних, економічних та соціальних аспектів використання окремих природних 
ресурсів.

Як індикатори, що характеризують етапи переходу та ступінь наближення до моделі сталого 
розвитку країни, рекомендовано використовувати наступні показники: а) рівні зниження 
антропогенного навантаження на природне середовище окремих регіонів, країн, континентів та 
планети, у цілому; б) масштаби реальних позитивних результатів розв’язання проблеми збереження і 
відтворення природних комплексів, окремих видів природних ресурсів, покращання середовища 
існування людини; в) розміри зменшення диспропорції між обсягами сукупного національного 
багатства, що припадає на долю різних соціальних груп, регіонів тощо; г) обсяги збільшення сукупного 
національного багатства країни при збереженні оптимальних пропорцій між такими його елементами 
як природне середовище, природні ресурси, національне майно, кваліфікація працюючих, духовні 
цінності. Критерій оптимальності названих пропорцій залежатиме від обраної стратегії сталого 
розвитку в межах певного державного управління. У випадку, коли стратегія (і, відповідно, політика) 
буде будуватися на принципах екологізації господарської діяльності, то сталий розвиток, у кінцевому 
рахунку, звузиться до збільшення питомої ваги національного майна і, відповідно, трансформується в 
модель економічного зростання. Відтак, зазначимо таке: провадження політики формування та 
реалізації дії системи сталого водокористування повинне враховувати масштаби потенціалу сталого 
розвитку як держави, загалом, так і набуті в межах територіальних природно-господарських округів, 
регіонів, на певній місцевості та в межах локальних районів, де зосереджені й функціонують певні 
виробничо-економічні системи. Тобто, стратегічний інструментарій повинен провадитися у життя за 
п’ятьма рівнями управління водокористуванням. 

Поряд із цим, якщо в якості стратегічних цілей буде виступати збереження біосфери та 
локальних екосистем, то ріст національних благ зіткнеться з обмеженнями, що формують забезпечення 
оптимальних потреб прийдешніх поколінь. Та коли стратегія передбачатиме формування ноосфери, то 
при збереженні вказаних обмежень додатково повинні діяти вимоги збільшення питомої ваги таких 
соціальних елементів національного багатства як кваліфікація працюючих та духовні цінності. В 
умовах збалансованого (сталого) розвитку економічне зростання повинно поєднуватись зі збереженням 
природного різноманіття, зменшенням вразливості народногосподарських комплексів до економічних 
та соціальних криз та удосконаленням механізму розподілу доходів. Як правило, швидке економічне 
зростання з погіршенням структури розподілу його результатів має гірші наслідки для держави ніж 
повільніші темпи росту, що супроводжуються підвищенням якості життя всіх прошарків населення. У 
свою чергу мінімізація ризиків виникнення кризових явищ має досягатися шляхом застосування 
технологій, які мінімізують виробничі ризики, проведення економічної політики, що мінімізуватиме 
ринкові коливання, створення фінансових та інших резервів. З точки зору досягнення стабільності 
суспільного поступу, розвиток, який поєднує економічне зростання із зменшенням вразливості 
виробничих та народногосподарських комплексів, є більш дієвим та ефективним.

Вирішення проблем у площині раціоналізації водокористування, які виникають перед 
українським суспільством в результаті способу його сьогоднішнього розвитку, розглядається як 
основна складова забезпечення довготермінової стійкості в межах держави. Однак, уже існуючі або 
потенційні наслідки господарської діяльності у 20-му столітті, на нашу думку, висувають додаткові 
вимоги. Необхідно не лише досягти рівня збалансованості розвитку сьогодні або у якомога ближчому 
майбутньому, а й розробити стратегію недопущення або мінімізації можливих негативних наслідків 
того, що вже зроблено.

За більш високими рівнями управління, першочерговою необхідністю у контексті реалізації 
стратегії сталого розвитку була і залишається розробка концептуальних засад як в окремих державах, 
так і на міждержавному рівні. Підходи до розробки таких основ повинні бути зорієнтовані на 
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комплексне вирішення наступних завдань [64, 65]: 1) збалансований ріст виробництва та споживання; 
2) системне зниження викидів у навколишнє природне середовище та зменшення виснаження 
природних ресурсів; 3) забезпечення соціальних гарантій та дотримання соціальних стандартів. 
Основним пріоритетом економічної складової забезпечення сталого розвитку є формування коротко-, 

середньо- та довгострокових стратегій економічного поступу з визначенням першочергових завдань 
державної соціально-економічної стратегії. Разом із тим, слід усвідомлювати, що, у багатьох випадках, 
досягнення економічного та/або фінансового результату не завжди одночасно гарантуватиме 
реалізацію принципів збалансованості. Бо, як правило, проекти, спрямовані на швидкий результат, 
суперечать принципам сталості. Нерідко необхідність значних витрат на реалізацію проектів у 
контексті само підтримуваного зростання робить такі проекти далеко не пріоритетними у зв’язку з 
обмеженими фінансовими можливостями. Потреба гарантувати, хоча б мінімальний, результат 
сьогодні, у багатьох випадках, може обґрунтовано превалювати над необхідністю отримання 
універсального блага в майбутньому. Тож, з одного боку, така діалектична суперечність відповідає 
законам розвитку та організації економічних систем, з іншого – вона ускладнює діяльність щодо 
розробки збалансованих підходів суспільного розвитку, загалом. Тому питання щодо узгодження 
необхідних потреб сьогодні без погіршення можливостей для розвитку майбутніх поколінь та 
нарощення масштабів стратегічного потенціалу економіки України потребує особливого розгляду у 
даному дослідженні. 

Чинникам дотримання аспектів економічної стійкості в сучасних умовах є відповідний рівень 
суспільної свідомості (соціальна компонента реалізації політики), що, знову ж таки, у переважній 
більшості випадків, потребує високого рівня та якості життя, а також, економічна зацікавленість. 
Тобто, стає очевидним той факт, що для досягнення умов сталості розвитку в Україні та її регіонах 
необхідним є забезпечення належних умов розвитку як такого. Вважаємо, що цілеспрямована 
діяльність щодо реалізації, як єдино можливого, зазначеного способу досягнення збалансованості у 
ресурсних обмеженнях може і повинна здійснюватися уже сьогодні і, за визначальним пріоритетом у 
площині саме формування системи сталого водокористування. Необхідним є усвідомлення й 
просторово-часових обмежень для розв’язання поставленої у дослідженні проблематики (посилання на 
дисертанта роботи). Це, у свою чергу, сприятиме прискоренню реформування національної 
економічної системи у класичному розумінні розвитку ринкової економіки з одночасним 
запровадженням у практику господарювання вирішальних складових сталого розвитку. Такі 
міркування визначають важливість врахування саме соціального аспекту в умовах реформування 
національної економіки, яка розвивається у напрямі забезпечення переходу до сталого розвитку. Крім 
забезпечення соціальної справедливості та надання відповідних гарантій тим членам соціуму, які їх 
потребують, необхідним є розширення сфери застосування та обсягів вкладення соціальних інвестицій. 
Такими можуть вважатися матеріальні, фінансові, інформаційні та інші ресурси, які спрямовуються 
суб’єктами господарювання (різного рівня) для розвитку, як правило, певної місцевості, регіону, в 
якому здійснюється господарська діяльність, територіального округу, країни, загалом. 

При цьому, на сучасному етапі розвитку первинним є налагодження ефективної інформаційно-

методичної діяльності. Комп’ютерна грамотність, наявність доступу до мережі Інтернет, а отже, 
можливість миттєвого отримання інформації та обміну нею, ефективна робота автоматизованих систем 
управління, перманентний моніторинг базових показників та інше – фактори, що можуть слугувати 
передумовами досягнення збалансованості. У даному контексті зазначимо, що в межах системи сталого 
водокористування (зокрема, у її прикладному інструментарії) не може бути більше порядку ніж 
інформації, тому лише наявність повної та достовірної інформації, як правило, є підґрунтям для 
прийняття ефективних економічних та управлінських рішень. 

Поряд із вказаним вище, на основі релевантної інформації можуть і повинні бути розроблені й 
обґрунтовані стратегічні основи розвитку національного господарств, які, у свою чергу, мають 
базуватися на сучасній (адекватній) нормативно-правовій базі та реалізовуватися як на рівні державних 
так і місцевих органів влади. Виконання положень Конституції України, Законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про екологічний аудит», Земельного, Водного кодексів 
України та інших нормативно-правових актів гарантуватиме чітке законодавче підґрунтя реалізації 
заходів щодо збалансування розвитку територій. 

Як визнано і засвідчено автором вище, необхідною складовою сталого розвитку є збереження 
природного різноманіття. Зникнення рослинних або тваринних видів, значною мірою звужує 
можливості повноцінного життя наступних поколінь. А, саме забруднення водних ресурсів та повітря в 
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результаті виробничих процесів, на сьогодні, є одним з ключових чинників погіршення умов та якості 
життя як сільського, так і міського населення в Україні, а також генерування умов до динамічного 
руйнування екосистеми, у цілому. Даний напрям забезпечення стійкості розвитку соціо-, та екосистеми 
повинен враховувати технологічні й технічні рішення, які дозволятимуть реалізувати необхідність 
нарощування обсягів виробництва разом зі зменшенням викидів забруднюючих речовин. Причому, 
зменшення такого забруднення в межах одних територіальних природно-господарських округів за 
рахунок перенесення шкідливих виробництв в інші, які потребують суттєвих інвестицій для 

регенерації, не відповідає умовам сталості розвитку. 
Очевидним є те, що для вирішення складних питань, які визначатимуть перспективи розвитку 

національного господарства, повинна бути розроблена стратегія руху до перспективних конусів та 
більш ефективного його способу ніж той, який має місце сьогодні. Розв’язання цієї проблеми 
вимагатиме зміни політики господарювання як у сенсі вирішення внутрішньодержавних питань так і її 
впливу на глобальну спільноту в цілому. Хоча, у багатьох випадках, основним аргументом щодо 
реалізації програм сталого розвитку та кроків щодо їх виконання може бути результат, який 
розрахований лише на найближчу перспективу. 

Як зазначалося автором вище, у розвинених країнах проживає близько 20 % населення, але на 
них приходиться 80 % споживання. Уже сьогодні необхідним є зменшення «екологічного сліду» цих 
країн та відмови від технологій, процесів та господарських практик, які не сприяють сталому розвитку. 
У той же час, країни, що розвиваються, мають потенційну можливість уникнути етапу нестійкої моделі 
виробництва та споживання і, використовуючи сучасні підходи та технології, формувати 
інфраструктуру за принципами економічної, екологічної та соціальної збалансованості. Науковцями 
доведено, що екосистеми, біо- різноманіття та природні ресурси є основою розвитку народного 
господарства, суспільства та окремого громадянина. Однак, це не завжди враховується при прийнятті 
управлінських рішень різного рівня. І це в умовах, коли зникнення біологічних видів, у багатьох 
випадках, відбувається швидкими темпами. Причинами цього є нераціональне землекористування, 
забруднення навколишнього природного середовища, а також зміна клімату. Уже в цьому столітті, 
внаслідок таких змін на Землі можуть зникнути до 30 % видів [65]. 

Отож, необхідною є розробка та реалізація дієвих заходів щодо зниження техногенного впливу 
на довкілля. При цьому, необхідно враховувати, що таке зменшення не дасть швидких результатів, 
адже багато змін в екосистемах відбуваються у спосіб ланцюгової реакції, а окремі з них можуть стати 
незворотними. Разом із тим, стратегії у різних країнах можуть варіювати в залежності від їх рівня 
розвитку, географічних та інших особливостей. Тож, принципи збалансованого розвитку можуть бути 
ефективно реалізовані лише виходячи з принципу наскрізності управління, тобто на всіх рівнях 
суспільної, територіальної та державної ієрархії. На регіональному та національному рівнях в Україні 
(у тому числі і в межах територіальних природно-господарських округів), перш за все, необхідно: 
а) нарощувати темпи економічного зростання в умовах забезпечення реалізації заходів з охорони 
довкілля та гарантування екологічної безпеки; б) створити умови оптимального використання наявних 
переваг української економіки, до яких можна віднести вдале географічне положення, кліматичні 
умови та транзитний потенціал, наявність широкого спектру природних ресурсів, освіченість та 
працездатність населення. 

Зазначене підтверджується і висновками міжнародних екологічних інституцій. Так, зокрема, 
одним з ключових напрямків роботи щодо універсалізації підходів до розробки та впровадження ідей 
сталого розвитку є діяльність Міжнародних організацій на чолі з Організацією Об’єднаних Націй. 
Відповідна робота ООН вже декілька десятків років спрямовується на організацію та проведення 
зустрічей представників світової спільноти з обговорення та окреслення шляхів вирішення актуальних 
проблем, в тому числі, глобальних екологічних питань та проблем сталого розвитку. Відповідно, 
Конференція ООН із питань сталого розвитку, яка проходила в Ріо-де-Жанейро 20-22.06.2012 р. 
(у зв’язку з тим, що відбувалася через 20 років після першого тематичного Саміту у цьому ж 
Бразильському мегаполісі, у світових засобах масової інформації дана конференція згадувана як 
Ріо+20), стала черговим важливим кроком до реалізації глобальної стратегії сталого розвитку. 
Завданнями зустрічі були оцінка прогресу у напрямі забезпечення сталого розвитку, розробка шляхів 
реалізації наявних резервів забезпечення збалансованого поступу, напрацювання підходів до 
вирішення нових проблем, розробка заходів зменшення масштабів бідності у світі та побудови 
економіки, яка б не чинила негативного впливу на екосистему. За підсумками Конференції було 
вирішено винести на розгляд Генеральної Асамблеї ООН та прийняти рішення, серед іншого, з питань: 
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результаті виробничих процесів, на сьогодні, є одним з ключових чинників погіршення умов та якості 
життя як сільського, так і міського населення в Україні, а також генерування умов до динамічного 
руйнування екосистеми, у цілому. Даний напрям забезпечення стійкості розвитку соціо-, та екосистеми 
повинен враховувати технологічні й технічні рішення, які дозволятимуть реалізувати необхідність 
нарощування обсягів виробництва разом зі зменшенням викидів забруднюючих речовин. Причому, 
зменшення такого забруднення в межах одних територіальних природно-господарських округів за 
рахунок перенесення шкідливих виробництв в інші, які потребують суттєвих інвестицій для
регенерації, не відповідає умовам сталості розвитку.

Очевидним є те, що для вирішення складних питань, які визначатимуть перспективи розвитку 
національного господарства, повинна бути розроблена стратегія руху до перспективних конусів та 
більш ефективного його способу ніж той, який має місце сьогодні. Розв’язання цієї проблеми 
вимагатиме зміни політики господарювання як у сенсі вирішення внутрішньодержавних питань так і її 
впливу на глобальну спільноту в цілому. Хоча, у багатьох випадках, основним аргументом щодо 
реалізації програм сталого розвитку та кроків щодо їх виконання може бути результат, який 
розрахований лише на найближчу перспективу.

Як зазначалося автором вище, у розвинених країнах проживає близько 20 % населення, але на 
них приходиться 80 % споживання. Уже сьогодні необхідним є зменшення «екологічного сліду» цих 
країн та відмови від технологій, процесів та господарських практик, які не сприяють сталому розвитку. 
У той же час, країни, що розвиваються, мають потенційну можливість уникнути етапу нестійкої моделі 
виробництва та споживання і, використовуючи сучасні підходи та технології, формувати 
інфраструктуру за принципами економічної, екологічної та соціальної збалансованості. Науковцями 
доведено, що екосистеми, біо- різноманіття та природні ресурси є основою розвитку народного 
господарства, суспільства та окремого громадянина. Однак, це не завжди враховується при прийнятті 
управлінських рішень різного рівня. І це в умовах, коли зникнення біологічних видів, у багатьох 
випадках, відбувається швидкими темпами. Причинами цього є нераціональне землекористування, 
забруднення навколишнього природного середовища, а також зміна клімату. Уже в цьому столітті, 
внаслідок таких змін на Землі можуть зникнути до 30 % видів [65].

Отож, необхідною є розробка та реалізація дієвих заходів щодо зниження техногенного впливу 
на довкілля. При цьому, необхідно враховувати, що таке зменшення не дасть швидких результатів, 
адже багато змін в екосистемах відбуваються у спосіб ланцюгової реакції, а окремі з них можуть стати 
незворотними. Разом із тим, стратегії у різних країнах можуть варіювати в залежності від їх рівня 
розвитку, географічних та інших особливостей. Тож, принципи збалансованого розвитку можуть бути 
ефективно реалізовані лише виходячи з принципу наскрізності управління, тобто на всіх рівнях 
суспільної, територіальної та державної ієрархії. На регіональному та національному рівнях в Україні 
(у тому числі і в межах територіальних природно-господарських округів), перш за все, необхідно: 
а) нарощувати темпи економічного зростання в умовах забезпечення реалізації заходів з охорони 
довкілля та гарантування екологічної безпеки; б) створити умови оптимального використання наявних 
переваг української економіки, до яких можна віднести вдале географічне положення, кліматичні 
умови та транзитний потенціал, наявність широкого спектру природних ресурсів, освіченість та 
працездатність населення.

Зазначене підтверджується і висновками міжнародних екологічних інституцій. Так, зокрема, 
одним з ключових напрямків роботи щодо універсалізації підходів до розробки та впровадження ідей 
сталого розвитку є діяльність Міжнародних організацій на чолі з Організацією Об’єднаних Націй. 
Відповідна робота ООН вже декілька десятків років спрямовується на організацію та проведення 
зустрічей представників світової спільноти з обговорення та окреслення шляхів вирішення актуальних 
проблем, в тому числі, глобальних екологічних питань та проблем сталого розвитку. Відповідно, 
Конференція ООН із питань сталого розвитку, яка проходила в Ріо-де-Жанейро 20- 2012 р. 
(у зв’язку з тим, що відбувалася через 20 років після першого тематичного Саміту у цьому ж 
Бразильському мегаполісі, у світових засобах масової інформації дана конференція згадувана як 
Ріо+20), стала черговим важливим кроком до реалізації глобальної стратегії сталого розвитку. 
Завданнями зустрічі були оцінка прогресу у напрямі забезпечення сталого розвитку, розробка шляхів 
реалізації наявних резервів забезпечення збалансованого поступу, напрацювання підходів до 
вирішення нових проблем, розробка заходів зменшення масштабів бідності у світі та побудови 
економіки, яка б не чинила негативного впливу на екосистему. За підсумками Конференції було 
вирішено винести на розгляд Генеральної Асамблеї ООН та прийняти рішення, серед іншого, з питань: 
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1) створення органу з виконання 10-річного плану програм збалансованого споживання і виробництва; 
2) утворення комісії, яка б розробила та підготувала для затвердження на Генеральній Асамблеї 
документ щодо глобальних цілей та завдань сталого розвитку; 3) започаткування під егідою ООН 
міжурядового діалогу для вивчення можливостей реалізації ефективної фінансової стратегії для 
збалансованого розвитку; розгляду пропозиції Генерального Секретаря ООН щодо удосконалення 
механізму розробки, поширення та використання ефективних та екологічно безпечних технологій. Крім 
того, учасники Конференції взяли на себе добровільні фінансові зобов’язання щодо забезпечення 
реалізації її визначальних рішень на суму 513 млрд. дол. США. Підсумковий документ під назвою 
«Майбутнє, якого ми хочемо» став квінтесенцією роботи над питаннями забезпечення сталого 
розвитку, яка проводилася впродовж всіх попередніх років. 

Поряд із цим, учасниками Конференції було констатовано, що різні країни мають відмінні 
підходи до досягнення збалансованості розвитку, які відповідають їх національним інтересам. Разом із 
тим, «зелена» економіка у контексті стійкого розвитку розглядається як важлива його складова, що 
здатна забезпечити формування різних політик, проте не повинна ставати догмою. Визначено, що для 
всіх учасників світової спільноти, стратегії побудови «зеленої» економіки повинні, серед іншого, 
відповідати нормам міжнародного права, сприяти всебічному розвитку та розширювати можливості 
всіх прошарків населення, не допускати будь-яких проявів дискримінації та боротися з нерівністю, 
зменшувати технологічний розрив між країнами тощо. У документі Саміту наголошено на необхідності 
удосконалення міжнародного регулювання природокористування у контексті сталого розвитку та 
посилення ролі Програми ООН по навколишньому середовищу, як провідного глобального 
природоохоронного органу. Разом із тим, Конференція, на думку багатьох, не започаткувала нових 
процесів у питаннях удосконалення міжнародної системи досягнення мети сталого розвитку. 
У підсумковому документі не були визначені конкретні цілі та шляхи переходу до екологічно 
ефективної економіки, не прийнято рішення щодо надання Програмі з охорони навколишнього 
середовища ООН статусу спеціальної агенції та ін. Проте, варто зауважити, що рішення Конференції 
можуть розвиватися і реалізуватися на наступних тематичних форумах, в тому числі і в межах роботи 
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй [66]. 

Варто зазначити, що в сучасних умовах функціонування національного господарства, дедалі 
більшої важливості при прийнятті управлінських рішень набуває врахування впливу виробничо-

господарських, міжрегіональних і міжгалузевих зв’язків на процеси забезпечення переходу держави і її 
регіоінв до сталого розвитку. Сьогодні такі зв’язки як на макро-, так і на локальному рівнях створюють 
умови для виникнення нових форм екологічних та економічних взаємовпливів, що повинно бути 
враховано на всіх рівнях управління економікою. Підходи, які використовувалися ще до недавнього 
часу, коли вплив певної галузі на інші розглядався як побічний ефект і враховувався лише за 
спеціально обумовленої потреби, мають бути змінені за рахунок використання удосконаленого 
інформаційно-методичного забезпечення і цільових комп’ютерних програм. Адже, значна кількість 
екологічних, економічних, соціальних, організаційних та інших проблем, більшою мірою, є 
результатом відсутності усвідомлення зацікавленими сторонами відповідальності за ризики та кризи 
також і у сферах діяльності, відмінних від своєї. Разом із тим, мета збалансованого розвитку 
національної економічної системи може бути досягнена лише у випадку розуміння причетності 
кожного суб’єкта управління (за усіма п’ятьма рівнями) до вирішення актуальних проблем сучасності, 
якими, здавалося б, віддаленими вони не були. 

У даному контексті, не менш важливим є чіткий розподіл та наділення повноваженнями, щодо 
прийняття рішень з управління територіями та їх природними ресурсами, місцевих громад. У випадку 
реалізації значних технологічних проектів слід забезпечити широке інформування усіх зацікавлених 
учасників процесу. Остаточні рішення, щодо чутливих у екологічному та інших планах проектів, 
повинні прийматися лише із врахуванням точки зору населення, яке проживає на відповідній території. 

Відтак, в умовах сталого розвитку економічне зростання має поєднуватись зі збереженням 
природного різноманіття, зменшенням вразливості народногосподарських комплексів до економічних 
та соціальних криз та удосконаленням механізму розподілу доходів. Як правило, швидке економічне 
зростання з погіршенням структури розподілу його результатів має гірші наслідки для держави ніж 
повільніші темпи росту, що супроводжуються підвищенням якості життя всіх прошарків населення. 
У свою чергу, мінімізація ризиків виникнення кризових явищ має досягатися шляхом застосування 
технологій, які практично ліквідують виробничі ризики, проведення економічної політики, що 
гарантуватиме зменшення амплітуди ринкових коливань, створення фінансових та інших резервів. 
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З точки зору досягнення сталості суспільного поступу, розвиток, який поєднує економічне зростання із 

зменшенням вразливості виробничих та народногосподарських комплексів, є більш ефективним. Крім 
того, забезпечення збалансованості розвитку вимагає вирішення проблем не лише захисту і 
відновлення навколишнього природного середовища, але й подальшого розвитку освіти, охорони 
здоров’я та інших напрямків соціальної інфраструктури. Такий підхід матиме свої результати і у тому, 
що освічене та здорове населення в цілому працюватиме продуктивніше, а зростання обсягів 
виробництва товарів і послуг призводитиме до зменшення витрат тощо, що також є визначальною 
складовою політики формування та реалізації дії системи сталого водокористування. 

Поряд із цим, глобалізованість сучасного світу вимагає, щоб поєднання екологічних, 
економічних та соціальних складових у законодавстві окремих країн супроводжувалося роботою щодо 
уніфікації відповідного законодавства на міжнародному рівні. Це обумовлюється тим, що, зі 
зростанням обсягів споживання вуглеводнів та інших природних ресурсів (у т. ч. і водних), 
збільшенням масштабів торгівлі тощо у глобальному світі посилюються як зв’язки, так і взаємна 
залежність господарських та екосистем країн-учасників світової спільноти. Тобто, у процесі розробки 
політики формування та реалізації дії системи сталого водокористування, важливість універсалізації 
економічних, екологічних та соціальних чинників не лише у міжнародних відносинах, а й за усіма 
п’ятьма рівнями управління, надалі лише зростатиме, що зумовлює необхідність проведення 
відповідних системи досліджень, обґрунтувань та розробок уже сьогодні. 

Таким чином, «стратегічний інструментарій формування системи сталого водокористування» – 
це відповідний тип політики (політики формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування), яка, повинна реалізовуватися за п’ятьма рівнями управління (локальний, місцевий, 
регіональний, окружний, національний) при обов’язковому застосуванні корелянтами, які опікуються 
вказаними проблемами, специфічного інтегрованого комплексу методів і засобів раціоналізації 
освоєння та використання в межах держави не лише водо ресурсної компоненти стратегічного 
потенціалу національної економіки, а й потенціалу сталого розвитку, загалом, враховуючи існування 
шести груп проблем та перешкод на шляху досягнення мети. 

11.4. Управління водним режимом схилових територій  
сільськогосподарських угідь  

З метою збереження основних функцій ґрунтового покриву в процесі господарської діяльності 
людини, особливо на силових територіях, необхідно не тільки управляти процесом ґрунтоутворення та 
фотосинтезу, але й регулювати водний режим цих територій з метою уникнення розвитку на них 
ерозійних процесів викликаних неконтрольованим стоком під час сніготанення, або дощу. 

 Водну ерозію ґрунтів можна охарактеризувати як частина процесу денудації, яка складається з 
руйнування, переміщення та відкладання частинок ґрунту та порід під дією дощу та стікаючих по 
земній поверхні водних потоків і визначається законами руху цих потоків, які залежать від їх водності і 
характеристик підстилаючої поверхні [67]. 

 Таким чином, водна ерозія відбувається під впливом взаємодії трьох взаємопов’язаних 
процесів:  
- руйнування ґрунтів та підґрунтя (ерозія структури); 
- переміщення частин – продуктів руйнування (транспорт); 
- відкладання перенесених частин (акумуляція). 

Ерозія структури проявляється в руйнуванні міжагрегатних зв’язків та протікає на фоні 
вилуговування. Транспортування продуктів руйнування, на думку багатьох вчених, є головним етапом 
явища водної ерозії, оскільки під час руху водного потоку із підвішеними в ньому частинками ґрунту 
під дією його гідравлічних сил відбувається поступове збільшення швидкості руху води, а завдяки 
цьому збільшується і питома вага змитого ґрунту, що транспортується.  

Управління водним режимом схилових агроландшафтів передбачає виконання цілого комплексу 
заходів щодо відтворення і підвищення родючості ґрунтів шляхом оптимального регулювання водного 
стоку. 
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З точки зору досягнення сталості суспільного поступу, розвиток, який поєднує економічне зростання із
зменшенням вразливості виробничих та народногосподарських комплексів, є більш ефективним. Крім 
того, забезпечення збалансованості розвитку вимагає вирішення проблем не лише захисту і 
відновлення навколишнього природного середовища, але й подальшого розвитку освіти, охорони 
здоров’я та інших напрямків соціальної інфраструктури. Такий підхід матиме свої результати і у тому, 
що освічене та здорове населення в цілому працюватиме продуктивніше, а зростання обсягів 
виробництва товарів і послуг призводитиме до зменшення витрат тощо, що також є визначальною 
складовою політики формування та реалізації дії системи сталого водокористування.

Поряд із цим, глобалізованість сучасного світу вимагає, щоб поєднання екологічних, 
економічних та соціальних складових у законодавстві окремих країн супроводжувалося роботою щодо 
уніфікації відповідного законодавства на міжнародному рівні. Це обумовлюється тим, що, зі 
зростанням обсягів споживання вуглеводнів та інших природних ресурсів (у т. ч. і водних), 
збільшенням масштабів торгівлі тощо у глобальному світі посилюються як зв’язки, так і взаємна 
залежність господарських та екосистем країн-учасників світової спільноти. Тобто, у процесі розробки 
політики формування та реалізації дії системи сталого водокористування, важливість універсалізації 
економічних, екологічних та соціальних чинників не лише у міжнародних відносинах, а й за усіма 
п’ятьма рівнями управління, надалі лише зростатиме, що зумовлює необхідність проведення 
відповідних системи досліджень, обґрунтувань та розробок уже сьогодні.

Таким чином, «стратегічний інструментарій формування системи сталого водокористування» 
це відповідний тип політики (політики формування та реалізації дії системи сталого 
водокористування), яка, повинна реалізовуватися за п’ятьма рівнями управління (локальний, місцевий, 
регіональний, окружний, національний) при обов’язковому застосуванні корелянтами, які опікуються 
вказаними проблемами, специфічного інтегрованого комплексу методів і засобів раціоналізації 
освоєння та використання в межах держави не лише водо ресурсної компоненти стратегічного 
потенціалу національної економіки, а й потенціалу сталого розвитку, загалом, враховуючи існування 
шести груп проблем та перешкод на шляху досягнення мети.

Управління водним режимом схилових територій 
сільськогосподарських угідь 

З метою збереження основних функцій ґрунтового покриву в процесі господарської діяльності 
людини, особливо на силових територіях, необхідно не тільки управляти процесом ґрунтоутворення та 
фотосинтезу, але й регулювати водний режим цих територій з метою уникнення розвитку на них 
ерозійних процесів викликаних неконтрольованим стоком під час сніготанення, або дощу.

Водну ерозію ґрунтів можна охарактеризувати як частина процесу денудації, яка складається з 
руйнування, переміщення та відкладання частинок ґрунту та порід під дією дощу та стікаючих по 
земній поверхні водних потоків і визначається законами руху цих потоків, які залежать від їх водності і 
характеристик підстилаючої поверхні [67]

Таким чином, водна ерозія відбувається під впливом взаємодії трьох взаємопов’язаних 
процесів: 
- руйнування ґрунтів та підґрунтя (ерозія структури);
- переміщення частин продуктів руйнування (транспорт);
- відкладання перенесених частин (акумуляція).

Ерозія структури проявляється в руйнуванні міжагрегатних зв’язків та протікає на фоні 
вилуговування. Транспортування продуктів руйнування, на думку багатьох вчених, є головним етапом 
явища водної ерозії, оскільки під час руху водного потоку із підвішеними в ньому частинками ґрунту 
під дією його гідравлічних сил відбувається поступове збільшення швидкості руху води, а завдяки 
цьому збільшується і питома вага змитого ґрунту, що транспортується. 

Управління водним режимом схилових агроландшафтів передбачає виконання цілого комплексу 
заходів щодо відтворення і підвищення родючості ґрунтів шляхом оптимального регулювання водного 
стоку.
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Для досягнення поставленої мети нами були вивчені та проаналізовані основні причини, фактори 
і закономірності під дією яких відбувається стік води та втрата родючості схилових земель. 

В результаті проведених досліджень було виявлено, що родючість схилових угідь залежить від 
багатьох факторів (зовнішніх і внутрішніх), які характеризують клімат, рельєф, геологію, ґрунтовий і 
рослинний покрив, господарське використання земель і т. д. 

 Кожний рік ведучі фактори формування (об’єм, шар) стоку і якісні  характеристики значно 
змінюються. До зовнішніх факторів відносяться: кліматичні (кількість і характер випадання опадів, 
напрямок і сила вітру, різка зміна температур), топографічні (рельєф, форма і крутизна схилу, глибина 
місцевих базисів ерозії), геологічні (ґрунтоутворюючі породи з їх різною стійкістю до розмиву), 
ґрунтові (неоднорідність ґрунтового покриву з різною стійкістю до змиву, розмиву і видуванню) 
фактори. До внутрішніх - біологічні (рослинний покрив), вологість ґрунту, глибина промерзання, 
водопроникність, відтанення ґрунту, господарське використання земель (рис. 11.3).  

 

 
 

Рис. 11.3. Схема взаємозв’язків зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають  
на протиерозійну стійкість схилових агроландшафтів 

 

Зовнішніми факторами, за виключенням сніжного покриву, управляти практично неможливо. 
Внутрішні ж фактори можна враховувати і в деякій мірі управляти ними. 

Поставлена перед нами задача полягає в тому, щоб зберегти верхній родючий шар ґрунту, а в 
зоні недостатнього і нестійкого зволоження повністю затримати вологу опадів на місці їх випадання. 
Це дасть змогу забезпечити сільськогосподарські культури необхідною вологою і в той же час 
захистити ґрунти від ерозії. При відсутності, або недостатній наявності цих заходів, набувають 
розвитку ерозійні процеси, дія яких дуже негативно впливає на урожайність сільськогосподарських 
культур. 

Використання схилових земель без дотримання протиерозійних заходів веде до виникнення 
антропогенної ерозії, а вона, за М. М. Заславським, проявляється при поєднанні  умов показаних на 
рис. 11.4. 

Основні кліматичні фактори, що визначають протиерозійну стійкість еродованих ґрунтів – опади 
(кількість і їх розподілення), режим сніговідкладання і сніготанення, вітер і температура, вологість 
повітря. 

Вплив кліматичних факторів умовно розділяють на прямі і непрямі. Прямі – це дія опадів, які 
визначають стік. Непрямі - регулюють біологічне середовище ґрунту. В районах, де ерозія обумовлена 
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талими водами велике значення має температурний режим, під дією якого проходить відтанення та 
промерзання ґрунту, інтенсивність сніготанення, температура і вологість повітря. 

 

 
 

Рис. 11.4. Умови проявлення антропогенної ерозії ґрунтів 
 

Поверхневий стік від дощових опадів в більшості випадків спостерігається при зливах, хоч 
деколи він виникає і від дощів з малою інтенсивністю, що випадають великим шаром на 
перезволожений ґрунт.  Для визначення інтенсивності дощів нами була використана таблиця 
Берга Е.Ю. (табл. 11.4). 

Таблиця 11.4 

  Умовні норми злив (за Е. Ю. Бергом) 

Тривалість, хв 
Кількість 
опадів, мм 

Середня 
інтенсивність, 

мм/хв 

Тривалість, 
год 

Кількість 
опадів, мм 

Середня 
інтенсивність, 

мм/хв 

5 2,5 0,5 2 18 0,15 

15 5,0 0,3 4 27 0,11 

30 8,0 0,27 6 33 0,09 

45 10,2 0,23 12 43 0,06 

60 12,0 0,2 24 60 0,04 
 

Інтенсивність злив характеризується великою нерівномірністю, і тому протягом одного дощу 
може змінюватись від 0,1…0,2 до 8…10 мм/хв. 

Чим триваліша злива, тим, як правило, нижча середня за період дощу інтенсивність випадання 
опадів. 

Стік формується тоді, коли інтенсивність випадання опадів перевищує інтенсивність 
всмоктування води ґрунтом. І чим більша різниця між інтенсивністю опадів та інтенсивністю 
всмоктування, тим серйозніша небезпека формування великого схилового стоку і змиву ґрунту. Щоб 
цього не сталося, потрібно управляти поверхневим стоком створюючи сприятливі умови для 
всмоктування води у ґрунт, збільшувати акумулюючу здатність ґрунтового покриву.  

Необхідна умова для формування стоку – похил поверхні. Тому крутизна схилів є однією із 
найважливіших характеристик, які визначають потенційну небезпеку. Вплив крутизни схилу на 
інтенсивність стоку вивчали С. С. Соболєв, Б. В. Гуссак, А. Н. Костяков, Я. В. Корнєв,       А. В. Цинг, 
Х. Х. Беннет, І. Г. Ніїл і ін. 

С. С. Соболєв встановив, що стік зростає із збільшенням похилу, а отже вологозапаси на схилі 
зменшуються. При зменшенні похилу з 30

 (tg  = 0,05) до 20
 (tg = 0,03) стік зменшувався приблизно в 

1,3 рази.  
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талими водами велике значення має температурний режим, під дією якого проходить відтанення та 
промерзання ґрунту, інтенсивність сніготанення, температура і вологість повітря.

Рис. 11.4. Умови проявлення антропогенної ерозії ґрунтів

Поверхневий стік від дощових опадів в більшості випадків спостерігається при зливах, хоч 
деколи він виникає і від дощів з малою інтенсивністю, що випадають великим шаром на 
перезволожений ґрунт.  Для визначення інтенсивності дощів нами була використана таблиця 
Берга Е.Ю. (табл. .4)

Таблиця 11.4
Умовні норми злив (за Е. Ю. Бергом)

Тривалість, хв Кількість 
опадів, мм

Середня 
інтенсивність, 

мм/хв

Тривалість, 
год

Кількість 
опадів, мм

Середня 
інтенсивність, 

мм/хв

Інтенсивність злив характеризується великою нерівномірністю, і тому протягом одного дощу 
може змінюватись від 0,1…0,2 до 8…10 мм/хв.

Чим триваліша злива, тим, як правило, нижча середня за період дощу інтенсивність випадання 
опадів.

Стік формується тоді, коли інтенсивність випадання опадів перевищує інтенсивність 
всмоктування води ґрунтом. І чим більша різниця між інтенсивністю опадів та інтенсивністю 
всмоктування, тим серйозніша небезпека формування великого схилового стоку і змиву ґрунту. Щоб 
цього не сталося, потрібно управляти поверхневим стоком створюючи сприятливі умови для 
всмоктування води у ґрунт, збільшувати акумулюючу здатність ґрунтового покриву.

Необхідна умова для формування стоку похил поверхні. Тому крутизна схилів є однією із 
найважливіших характеристик, які визначають потенційну небезпеку. Вплив крутизни схилу на 
інтенсивність стоку вивчали С. С. Соболєв, Б. В. Гуссак, А. Н. Костяков, Я. В. Корнєв,       А. В. Цинг, 
Х. Х. Беннет, І. Г. Ніїл і ін.

С. С. Соболєв встановив, що стік зростає із збільшенням похилу, а отже вологозапаси на схилі 
зменшуються. При зменшенні похилу з 3 (t  = 0,05) до 2 (tg = 0,03) стік зменшувався приблизно в 
1,3 рази. 
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Б. В. Поляков і А. Н. Костяков прийшли до висновку, що інтенсивність змиву ґрунту 
пропорційна кореню квадратному із величини похилу.  

Я. В. Корнєв для лісових суглинків Новосільської дослідно-ярової станції отримав, що значення 
змиву ґрунту пропорційні похилу в степені 0,75. А. В. Цинг виражає залежність та інтенсивність змиву 
ґрунту від похилу степеню 1,4. В. Б. Гуссак на основі проведених дослідів з монолітами чорноземів 
Чорноморського побережжя Грузії прийшов до висновку, що інтенсивність змиву ґрунту залежить від 
похилу в степені 0,4. Нііл І. Г. приймає степінь рівною 0,7.  

Отже, значення змиву ґрунту досить різняться і залежить від багатьох факторів, які необхідно 
обов’язково враховувати при проведенні досліджень і дуже обережно відноситись до універсальних 
степеневих залежностей впливу похилу на змив ґрунту. 

  Великий вплив на регулювання та акумуляцію поверхневого стоку має довжина схилу. 
Багато даних про вплив довжини схилу на змив ґрунту накопичено в США. За Х. Х. Беннетом в 

переважній кількості випадків збільшення довжини схилів збільшувало змив ґрунту в 1,1…2,3 рази. Г. 
Конке і А. Бертран посилаючись на багаторічні досліди відмічають, що при збільшенні довжини схилу 
втрата ґрунту з одиниці площі в середньому зростає в півтора рази. В залежності від 
гранулометричного складу ґрунтів, їх структурності, щільності, вологості та інших факторів може 
спостерігатись те або інше зростання ерозії із збільшенням довжини схилу. 

Щоб вияснити, яка частина схилу найбільш потребує захисних протиерозійних заходів потрібно 
знати форму поздовжнього профілю схилу. Все різноманіття профілів схилів, які зустрічаються, 
зводиться до декількох основних форм: прямолінійних, випуклих, вгнутих і ступінчастих (рис. 11.5). 

 

 

Рис. 11.5. Основні форми профілів схилів: 
1 - прямолінійний, 2 - випуклий, 3 - вгнутий, 4 - ступінчатий 

 

С.С. Соболєв описав характер прояву змиву ґрунту в умовах різних поздовжніх профілів схилів. 
При прямолінійному профілі, коли його крутизна не змінюється на всій протяжності, найбільша 
небезпека змиву ґрунту виникає в нижній частині схилу, де із-за віддалення від водорозділу 
створюються умови для збільшення маси стікаючої води і зростання швидкості стоку. Тому 
регулювання стоку потрібно здійснювати рівномірно по всьому схилу, щоб за можливістю перехопити 
і заакумулювати вологу на місці випадання опадів (верх схилу, середина схилу). При випуклому 
профілі схилу крутизна збільшується з віддаленням від водорозділу, тому найбільшій небезпеці 
інтенсивного проявлення змиву буде піддаватись також нижня частина схилу, де одночасно діє два 
фактори – збільшення довжини і крутизни схилу. В цих умовах змив ґрунту проявляється значно 
інтенсивніше, ніж на прямолінійних схилах. Тому такі схили потрібно залужувати і ні в якому випадку 
не розорювати. При вгнутому профілі крутизна зменшується з віддаленням від водорозділу. Тому 
основну увагу слід приділяти верхній частині схилу. При ступінчатому схилі, де пологі ділянки 
чергуються з крутими, можливість розвитку змиву різко зменшується, так як тераси сповільнюють або 
призупиняють поверхневий стік.  

На протиерозійну стійкість та акумуляцію вологозапасів великий вплив має експозиція схилу. В 
залежності від експозиції схили отримують різну кількість тепла і світла, а деколи і різну кількість 
опадів, вони в різній ступені піддаються дії вітрів. Все це впливає на нерівномірність відкладання 
снігового покриву, на режим сніготанення і вологість ґрунтів, на рослинний покрив. Найбільшої 
кількості запасів вологи потребують схили південної та західної експозиції. 

Величина стоку багато в чому залежить від характеру ґрунтового покриву і визначається такими 
основними факторами: 1) водопроникністю ґрунтів, які обумовлюють можливість фільтрації та 
акумуляції вологи, або інтенсивність формування стоку талих і зливових опадів; 2) загальним рівнем 
родючості, яка визначає грунтозахисну та водоакумулюючу здатність рослинного покриву. 
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Вплив ґрунтового покриву на інфільтраційну здатність висвітлюється в працях А. Ф. Лебедєва, 
А. Н. Костякова, М. А. Веліканова, С. Ф. Авер’янова, А. Н. Бефані, А. І. Будаговського, 
Г. А. Олексєєва, М. К. Шикули, Н. П. Чеботарьова і ін. 

Водопроникність не мерзлих ґрунтів в основному визначається їх гранулометричним складом, 
оструктуреністю важких ґрунтів, а також щільністю і вологістю верхнього шару. Високою 
водопроникністю характеризуються піски і супіски, добре оструктурені суглинки і глини при умові, що 
вони не водонасичені, тобто здатні поглинати опади. Водопроникність мерзлих ґрунтів залежить від 
щільності верхнього шару і ступені його водонасиченості. 

Водоакумулююча здатність визначається гранулометричним і хімічним складом, фізико-

хімічними властивостями і фізичним станом ґрунтів. Вона підвищується із збільшенням вмісту в них 
мулистої фракції, гумусу, двовалентних катіонів, особливо кальцію. І навпаки – знижується із 
збільшенням вмісту в ґрунті пилуватої і дрібно-піщаної фракції, із зменшенням кількості гумусу і 
збільшенням вмісту карбонатів. 

Густий рослинний покрив перешкоджає схиловому стоку, зменшує його швидкість, і таким 
чином, створює умови для кращого поглинання ґрунтом опадів що випали, розпилює схиловий стік на 
багато дрібних струмків, тим самим збільшуючи площу контакту стікаючих опадів з поверхнею ґрунту. 
Після відмирання кореневої системи збільшується шпаруватість ґрунту, що сприяє підвищенню її 
водопроникності та зменшенню об’єму і інтенсивності схилового стоку. Коренева система рослин 
оструктурює ґрунт, служить джерелом збагачення органічною речовиною, що підвищує родючість і їх 
протиерозійну стійкість. 

Вплив початкової вологості ґрунтів на швидкість всмоктування вивчався                          С. Ф. 
Федоровим, Г. П. Сурмачем, Г. В. Кощовим, Є. Н. Цикіним та іншими. Дослідження показали, що 
підвищення початкової вологи ґрунтів сприяє зниженню швидкості всмоктування і збільшенню стоку. 
Ґрунт може мати високу пористість, але якщо перед зливою значна частина пор вже заповнена водою, 
то такий ґрунт не може забезпечити швидкого поглинання опадів. Тому зливи, які випадають на ґрунт 
насичений вологою, звичайно мають значно більший коефіцієнт стоку, ніж зливи, що випадають на 
слабо зволожений ґрунт. Наявність вільних від води пор – найбільш важливий фактор, що визначає 
можливість фільтрації. Однак висока пористість при відкритій поверхні (у випадку сходу снігу) сприяє 
циркуляції холодного повітря і більш глибокому охолодженню ґрунту. В подальшому при сніготаненні 
і проникненні води в холодне середовище в порах утворюються льодяні закупорки, а на поверхні 
ґрунту при контакті талої води з ним формується льодяна кірка, яка перешкоджає фільтрації. Якщо 
зимою часто бувають відлиги, водонепроникними стають навіть ґрунти, що володіють високою 
структурою і мають велику капілярну пористість, так як всі порожнини в них заповнюються льодом. В 
таких умовах значна частина талої води стікає з полів (М. А. Веліканова, С. Ф. Авер’янова, А. Н. 
Бефані, А. І. Будаговський, Г. А. Олексєєв, М. К. Шикула). Добре зволожений мерзлий ґрунт при 
температурі мінус 2…30

 С стає практично водонепроникним. Будучи слабо зволоженим, навпаки, 
здатний вбирати воду. При дефіциті вологи тала вода просочується дуже добре, так як ґрунтові пори 
залишаються вільними і на відтанення сухого ґрунту тепла потрібно в декілька раз менше, ніж сильно 
зволоженого (Г. А. Олексєєв, М. К. Шикула). 

Промерзання – вирішальний фактор формування стоку талих вод. На сухому ґрунті вода добре 
просочується. Пори в сухому ґрунті вільні від льоду. Інтенсивне просочування в таких умовах 
зберігається, якщо виключити сильне охолодження ґрунту. Будова орного горизонту повинна містити 
великі пори. В іншому випадку в період стоку утворюється льодяна кірка і ґрунт втрачає проникність 
(М. Н. Ломакін). 

В процесі промерзання всього ґрунту (в межах НВ і вище) волога переміщується із нижніх шарів 
до верхніх, і накопичується у метровому і особливо у верхньому 20-сантиметровому шарі. Деколи в 
процесі промерзання волога виливається на поверхню ґрунту і змерзається в суцільний лід. В дуже 
вологому ґрунті утворюються прошарки льоду і він стає непроникним для води (Г. П. Сурмач, Г. В. 
Кощов, Є. Н. Цикін, М. Н. Ломакін). 

Під водопроникністю ґрунтів слід розуміти їх здатність всмоктувати і пропускати через товщу 
горизонтів і шарів воду з поверхні. В момент надходження води в ненасичений ґрунт, вона 
всмоктується і рухається у вертикальному і горизонтальному напрямках під впливом градієнтів і 
сорбційних меніскових сил, а також гідростатичного напору. Чим тяжчий ґрунт за гранулометричним 
складом, тим більше в ньому тонких капілярних пор, чим він сухіший, тим більше води всмоктується. 
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Величина водопроникності ґрунтів в першу чергу залежить від їх гранулометричного складу, 
структурності, щільності і вологості. Відомо, що піщані ґрунти володіють дуже високою 
водопроникністю, і тому вони звичайно забезпечують поглинання опадів, що випадають. Можливість 
формування поверхневого стоку тут може з’явитись або при дуже інтенсивній зливі, або у випадку, 
коли під тонким шаром піску залягає горизонт з низькою водопроникністю. 

Супіщані і легко суглинисті ґрунти володіють меншою водопроникністю, ніж піщані. На схилах з 
такими ґрунтами може формуватись значний поверхневий стік. За даними С. В. Баса, коефіцієнт 
весняного стоку для підзолистих ґрунтів суглинистого складу був 0,39, супіщаного – 0,23,  

піщаного – 0,10. 

В ґрунтах суглинистого і глинистого гранулометричного складу великий вплив на 
водопроникність чинить ступінь їх оструктуреності. Чим більше структурований ґрунт, тим 
складається менша небезпека для формування інтенсивного поверхневого стоку. Якщо ґрунт 
знаходиться в розпушеному стані, то при випаданні опадів його верхній шар швидко втрачає 
водопроникність, закривається доступ до горизонтів, які лежать нижче, і таким чином створюють 
умови для формування великого стоку. Після висихання поверхня неструктурованого ґрунту часто 
покривається щільною кіркою. 

В дослідженнях Ф. Г. Абрамова на ґрунтах з добре вираженою водотривкою структурою 
водопроникність була 1,6 мм/хв, а із слабо вираженою і нетривкою – 0,86 мм/хв. Експериментальні 
дослідження, проведені Г. Б. Махліним, також показали, що із збільшенням кількості водотривких 
структурних агрегатів збільшилась і водопроникність ґрунтів, зменшився стік і змив. 

Водопроникність багато в чому залежить від фізичних характеристик ґрунту в період випадання 
опадів. Є багато чисельні дані, які показують, що із збільшенням щільності верхнього шару ґрунту 
водопроникність знижується і, навпаки, при розпушенні різко збільшується. 

Досліди, проведені М. Н. Заславським показують, що із збільшенням щільності ґрунтів з 1,09 до 
1,37 г/см3

 інтенсивність інфільтрації знизилась більш як на 40 %. Якщо поява стоку при дощуванні 
ґрунту із щільністю верхнього шару 1,09 г/см3

 була відмічена через 10 хв. після експерименту, то на 
більш щільному (1,37 г/см3) стік з’явився через 2 хв. 30 сек. В міру зростання щільності ґрунту 
відмічено значне збільшення сумарного об’єму стоку і змиву ґрунту. 

Продуктивність орних земель нерозривно пов’язана з цілісністю ґрунту і з рівнем його 
родючості. Особливо важливо зберегти верхній горизонт, його функціональні зв’язки з навколишнім 
середовищем. З втратою цього горизонту погіршуються всі властивості ґрунту, і перш за все, 

гідрологічні. 
Експериментальні дані за останні роки переконують в тому, що ерозійні процеси збільшуються 

на території України з катастрофічною швидкістю. Занепад сільського господарства тільки сприяє цим 
процесам. 

В ряді країн світу в розробці і проведенні заходів протиерозійної стійкості еродованих ґрунтів та 
захисту їх від ерозії є значні досягнення. Широко використовуються комплекси різних заходів: 
агромеліоративних, організаційно-господарських, гідротехнічних та агролісомеліоративних. Однак 
перевагу в світовій практиці віддають системі агротехнічних заходів, які мають високу ефективність та 
порівняно незначну вартість. В окремих районах вони мають свої специфічні особливості, які 
визначаються грунтово-кліматичними умовами.  

Вивчення та аналіз впливу основних факторів на протиерозійну стійкість схилових ґрунтів 
говорить про необхідність створення сучасних протиерозійних систем та акумуляції вологи на схилах. 

Велика група агромеліоративних заходів не ставить своєю головною метою підвищення 
протиерозійної стійкості схилових ґрунтів, але їх дії мають вплив у цьому плані. Загальне підвищення 
культури землеробства, використання найбільш пристосованих до місцевих умов сортів рослин, 
введення оптимальних сівозмін, внесення науково обґрунтованих норм добрив сприяє покращенню 
структурованості ґрунту, підвищенню його водопроникності, більш продуктивному і повному 
використанню води. Досліди по використанню добрив в різних зонах свідчать про зниження схилового 
стоку у 1,2…1,5 рази [68]. 

Дослідження шляхів боротьби з ерозією ґрунтів шляхом поєднання використання дрен і 
мінімального обробітку ґрунту показали, що закладання дрен на невеликій глибині зменшує об’єм 
стоку і кількість наносів, які транспортуються ними. Але це в свою чергу веде до пересушення 
схилових ґрунтів, які в вегетаційний період і так недостатньо забезпечені вологою, особливо схили 
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крутизною більше 20. Засуха, якщо з нею не боротися, загострює ерозію. Остання в свою ж чергу 
посилює згубний вплив дії засухи, тобто родючість еродованих ґрунтів зменшується із-за їх сухості.  

Накопичення вологи на схилі знаходиться в прямій залежності від гумусу, вміст якого в 
еродованих ґрунтах зменшується на 15…80 %. Отже, вода визначає дійсність і ефективність інших 
елементів родючості. Тому вже в наш час, а тим більше в найближчій перспективі, повинні бути 
використані всі заходи для акумулювання поверхневого стоку на схилах в районах з нестійким та 
недостатнім зволоженням. 

Науковими установами на сьогоднішній день розроблені такі види та системи обробітку ґрунту і 
зроблені наступні висновки [69]: 

 площиннорізна обробка практично у всіх зонах має позитивний вплив при затриманні 
поверхневого стоку; 

 багатьма дослідниками доводиться можливість отримання високих урожаїв культур, перш за 
все озимих, при мілкому обробітку; 

 поряд з позитивними сторонами площиннорізний і мінімальний обробіток ґрунту мають 
недоліки: збільшується засміченість багаторічними бур’янами, вразливість посівів шкідниками і 
хворобами, на стерні знижується схожість насіння, потрібно враховувати конкретні умови кожного 
господарства, сівозміни і поля. Ігнорування цих обставин може призвести до негативних наслідків; 

 на фоні мілкого і відвального обробітку потрібно проводити щілювання: на полях озимих зразу 
після посіву (до початку проростання насіння), на просапних – восени (при промерзанні ґрунту на 
глибину 3…5 см); 

 чітко проглядається загальна тенденція до мінімізації обробітку ґрунту, з залишком найбільшої 
кількості пожнивних залишків на його поверхні і виїмках, а також розміщення їх поперек схилу у 
вертикальній площині на різній глибині.  

Результати досліджень, експериментальні дані за останні роки і експертні оцінки протиерозійних 
заходів переконують в тому, що ерозійні процеси з часом посилюються, протиерозійна стійкість 
схилових ґрунтів значно зменшуються, що негативно впливає на урожай сільськогосподарських 
культур та наносить значних збитків народному господарству (замулення водойм, вимивання та 
винесення разом із стоком гербіцидів та пестицидів, мінеральних добрив і т. д.). Для успішної боротьби 
з цими явищами необхідно використовувати протиерозійний (акумулюючий) комплекс захисту ґрунтів, 
який давав би можливість боротися з негативним впливом пересушення схилових ґрунтів та 
накопичувати необхідний запас вологи.  

Для покращання вологозапасів схилових ґрунтів необхідно збільшити їх інфільтраційну здатність 
та аерацію. Так, більшість фермерів в США підтримують високу інфільтраційну здатність ґрунту при 
мінімальному його обробітку. Однак це сприяє ущільненню ґрунту, що збільшує інтенсивність 
поверхневого стоку.  

Серед заходів, направлених на зменшення поверхневого стоку, добре зарекомендували себе в 
різних природних зонах грунтопоглиблення, гідрологічна ефективність якого близька до збільшення 
глибини звичайної оранки і обвалування зябу. Обвалована, гребениста зяб зменшує коефіцієнт стоку в 
лісостеповій зоні в 1,2…2,2 рази в порівнянні із звичайною зяблевою оранкою, а в степовій повністю 
відвертає стік. Такі агротехнічні заходи, як боронування, кротування, створення мікролиманів на зябу, 
щілювання полів нерозораних з осені, дозволяє в окремих випадках додатково затримувати на полях до 
30…50 мм. води, але із-за економічної дорожнечі не знайшли широкого використання у виробничих 
умовах. 

Із усіх перерахованих вище агромеліоративних заходів найбільш перспективним є мульчування. 
Воно має велике гідрологічне значення: збільшує інтенсивність всмоктування опадів, зменшує стік 
талих і особливо зливових вод, різко скорочує фізичне випаровування, підвищує вологість ґрунту 
відкриваючи перед землеробством необмежені можливості в підвищенні урожайності і удосконаленні 
землеробства в цілому (М. К. Шикула, М. Н. Ломакін).  

В залежності від використаних матеріалів мульчування поділяють на два основних види, які 
мають суттєві особливості в збереженні і накопиченні вологи в ґрунті. Це мульчування 
водопроникними матеріалами (торф, стружка, солома, гній і т.д.) і водонепроникними (папір, толь, 
плівка і т.д.). До найбільш поширеного виду мульчування природного походження відносяться 
пожнивні залишки (стерня, солома). Це дешевий місцевий матеріал, який в наш час від неосвіченості 
господарів часто спалюється на полях, чим наноситься значна шкода агроландшафтам та довкіллю в 
цілому. 
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крутизною більше 2 . Засуха, якщо з нею не боротися, загострює ерозію. Остання в свою ж чергу 
посилює згубний вплив дії засухи, тобто родючість еродованих ґрунтів зменшується із-за їх сухості. 

Накопичення вологи на схилі знаходиться в прямій залежності від гумусу, вміст якого в 
еродованих ґрунтах зменшується на 15…80 %. Отже, вода визначає дійсність і ефективність інших 
елементів родючості. Тому вже в наш час, а тим більше в найближчій перспективі, повинні бути 
використані всі заходи для акумулювання поверхневого стоку на схилах в районах з нестійким та 
недостатнім зволоженням.

Науковими установами на сьогоднішній день розроблені такі види та системи обробітку ґрунту і 
зроблені наступні висновки [69]:

 площиннорізна обробка практично у всіх зонах має позитивний вплив при затриманні 
поверхневого стоку;

 багатьма дослідниками доводиться можливість отримання високих урожаїв культур, перш за 
все озимих, при мілкому обробітку;

 поряд з позитивними сторонами площиннорізний і мінімальний обробіток ґрунту мають 
недоліки: збільшується засміченість багаторічними бур’янами, вразливість посівів шкідниками і 
хворобами, на стерні знижується схожість насіння, потрібно враховувати конкретні умови кожного 
господарства, сівозміни і поля. Ігнорування цих обставин може призвести до негативних наслідків;

 на фоні мілкого і відвального обробітку потрібно проводити щілювання: на полях озимих зразу 
після посіву (до початку проростання насіння), на просапних восени (при промерзанні ґрунту на 
глибину 3…5 см);

 чітко проглядається загальна тенденція до мінімізації обробітку ґрунту, з залишком найбільшої 
кількості пожнивних залишків на його поверхні і виїмках, а також розміщення їх поперек схилу у 
вертикальній площині на різній глибині. 

Результати досліджень, експериментальні дані за останні роки і експертні оцінки протиерозійних 
заходів переконують в тому, що ерозійні процеси з часом посилюються, протиерозійна стійкість 
схилових ґрунтів значно зменшуються, що негативно впливає на урожай сільськогосподарських 
культур та наносить значних збитків народному господарству (замулення водойм, вимивання та 
винесення разом із стоком гербіцидів та пестицидів, мінеральних добрив і т. д.). Для успішної боротьби 
з цими явищами необхідно використовувати протиерозійний (акумулюючий) комплекс захисту ґрунтів, 
який давав би можливість боротися з негативним впливом пересушення схилових ґрунтів та 
накопичувати необхідний запас вологи. 

Для покращання вологозапасів схилових ґрунтів необхідно збільшити їх інфільтраційну здатність 
та аерацію. Так, більшість фермерів в США підтримують високу інфільтраційну здатність ґрунту при 
мінімальному його обробітку. Однак це сприяє ущільненню ґрунту, що збільшує інтенсивність 
поверхневого стоку. 

Серед заходів, направлених на зменшення поверхневого стоку, добре зарекомендували себе в 
різних природних зонах грунтопоглиблення, гідрологічна ефективність якого близька до збільшення 
глибини звичайної оранки і обвалування зябу. Обвалована, гребениста зяб зменшує коефіцієнт стоку в 
лісостеповій зоні в 1,2…2,2 рази в порівнянні із звичайною зяблевою оранкою, а в степовій повністю 
відвертає стік. Такі агротехнічні заходи, як боронування, кротування, створення мікролиманів на зябу, 
щілювання полів нерозораних з осені, дозволяє в окремих випадках додатково затримувати на полях до 
30…50 мм. води, але із-за економічної дорожнечі не знайшли широкого використання у виробничих 
умовах.

Із усіх перерахованих вище агромеліоративних заходів найбільш перспективним є мульчування. 
Воно має велике гідрологічне значення: збільшує інтенсивність всмоктування опадів, зменшує стік 
талих і особливо зливових вод, різко скорочує фізичне випаровування, підвищує вологість ґрунту 
відкриваючи перед землеробством необмежені можливості в підвищенні урожайності і удосконаленні 
землеробства в цілому (М. К. Шикула, М. Н. Ломакін). 

В залежності від використаних матеріалів мульчування поділяють на два основних види, які 
мають суттєві особливості в збереженні і накопиченні вологи в ґрунті. Це мульчування 
водопроникними матеріалами (торф, стружка, солома, гній і т.д.) і водонепроникними (папір, толь, 
плівка і т.д.). До найбільш поширеного виду мульчування природного походження відносяться 
пожнивні залишки (стерня, солома). Це дешевий місцевий матеріал, який в наш час від неосвіченості 
господарів часто спалюється на полях, чим наноситься значна шкода агроландшафтам та довкіллю в 
цілому.
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Помітний синтез традиційних способів і засобів мульчування з сучасними. В Японії для 
мульчування використовують плівку, яка в рідкому вигляді розкроплюється по поверхні ґрунту, в 
Англії – подрібнену деревинну пудру, насичену клеєм. В США, найкращим матеріалом вважають 
солому, але при довгій боротьбі з ерозією використовують суміш соломи, рідких добрив і деревинного 
волокна. Обробку проводять гідрометодом. Особливо ефективне мульчування соломою з полімерами. 
Для цього виготовляють спеціальну суміш з особливими фізико-механічними властивостями [70]. 

  Велике значення має кількість внесеної мульчі, її фізичний стан. При нормі солом’яної мульчі 
0,5 т/га змив ґрунту досягав 6,72 т/га, при нормі 2,25 т/га змив ґрунту не був помічений. Г. І. Швебс 
вважає, що оптимальна доза мульчування пожнивними залишками – 3…5 т/га.  

Створення на полях (особливо на схилах) постійного шару мульчі за рахунок будь-яких 
рослинних залишків, так як це широко практикується, наприклад, в США, мало б велике значення в 
боротьбі з засухою та водною ерозією ґрунтів. Однак, цей вид мульчування має ряд недоліків: сприяє 
засмічуванності полів різними бур’янами, під час інтенсивних опадів особливо на схилах – мульча 
змивається, здувається вітром, вимагає великих витрат у зв’язку з тим, що потребує кожен рік 
повторних заходів. Ця система може бути використана в майбутньому з появою нових знарядь 
обробітку ґрунту. 

Більш важливе місце в підвищенні протиерозійної стійкості схилових ґрунтів займає вертикальне 
мульчування – щілини з мульчею, змішування рослинних залишків з ґрунтом в шарі 0…0,1 м. з 
щілюванням, підповерхневе розміщення рослинних залишків (рис. 11.6) [70]. 

 

 

Рис. 11.6. Обробіток ґрунту з різним розміщенням рослинних залишків: 
1 – без обробітку восени; 2 – безвідвальне розпушення; 3 – вертикальне мульчування; 4 – мілке розпушення в  

поєднанні з щілюванням; 5 – розміщення рослинних залишків в ґрунті горизонтальним прошарком  
(оранка плугом з вирізаним корпусом) 

 

Вертикальне мульчування ґрунту розробили і запропонували вчені університету Індіана (США). 
Вони рекомендували використовувати цей спосіб на ґрунтах з водоупорним ілювіальним горизонтом, 
щоб збільшити їх водопроникність і інтенсивність поглинання води з поверхні ґрунту. Для цього ними 
нарізались на відстані 0,2 м один від одного V-подібні щілини глибиною біля 0,5 м і заповнювались 
подрібненою соломою, стеблами кукурудзи і пожнивними залишками різних сільськогосподарських 
культур. В якості робочого органу для вертикального мульчування ґрунту використовувався 
спеціальний щілеріз V- подібної форми, зручний для подачі мульчі в щілини (Вагін А.Т.). 

Більшість американських дослідників відмічають позитивні якості вертикального мульчування і 
ефективність його використання в сільськогосподарському виробництві. Щілини внаслідок пористості 
мульчі володіють доброю інфільтраційною здатністю, що дозволяє волозі проникати в ґрунтову товщу. 
Нарізка таких щілин через 2 м на глибину до 0,5 м збільшує водопоглинаючу поверхню більш ніж в 2 
рази. Проведення на такому фоні штучного дощування навіть інтенсивністю 127 мм/год не визвало 
поверхневого стоку [71]. 

Широко використовується вертикальне мульчування, при якому проводиться розпушення 
підгрунтового шару, який володіє низькою водопроникністю і тому перешкоджає поглинанню води 
ґрунтом. Щілювання і вдування в щілини подрібненої стерні, соломи, пожнивних залишків, тирси або 
лушпиння, отриманого при переробці круп’яних культур, сприяє збільшенню поглинання води, що 
випадає у вигляді зливових опадів, зменшує поверхневий стік, а значить, і інтенсивність ерозії. 
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Дослідження цього заходу з метою регулювання поверхневого стоку підтвердили його високу 
стокорегулюючу ефективність, стік зменшувався в 10 … 20 раз [72]. 

В Білорусії на середньо змитих ґрунтах при запасі води в снігу 66…67 мм на фоні вертикального 
мульчування стоку практично не було. Це було досягнуто завдяки створенню поперек схилу достатньо 
водопроникних щілин, заповнених торфокришкою. Щілини нарізали глибиною 0,4 м, шириною 0,15 м. 
Урожайність зернових зросла на 0,2 … 0,3 т/га   (А. Н. Костяков). 

А. І. Шабаєвим був розроблений спосіб оранки з вертикальним мульчуванням. Зміст її полягає в 
тому, що пожнивні залишки формуються в щільні стернові куліси і водопоглинаючі елементи 
розміщуються у вигляді неперервної стрічки поперек схилу. 

За ефективністю такий обробіток близький до площинорізного, але має деякі переваги. 
Знімається диференціація орного горизонту за родючістю, яка дуже небажана для засушливого району. 
Немає особливої проблеми в боротьбі з шкідниками. Добре приорюються органічні і мінеральні 
добрива.  

Особливо висока водорегулююча ефективність оранки з вертикальним мульчуванням в 
порівнянні з мінімальним обробітком (стік зменшився більш ніж в 4 рази при стоці на ділянці з 
мінімальним обробітком 38 мм). 

На Чернівецькій державній сільськогосподарській дослідній станції в 1981 … 1983 рр. вивчали 
вплив вертикального мульчування на процеси зливової ерозії. Ґрунт дослідної ділянки – сірий лісовий 
середньо змитий тяжко суглинистий; вміст гумусу в шарі 0…0,2 см – 1,48 %. Мульчування 
моделювали шляхом набивки соломою щілини на зябу. Щілини заповнювали соломою з глибини 
0,05…0,06 м до 0,4…0,45 м, а решта частини (0,15…0,2 м) залишалась незаповненою. 

Через 1,5…2 міс. щілини на поверхні звузились до 0,07…0,08 м. В результаті підготовки ґрунту 
до посіву кукурудзи над щілинами насипався шар ґрунту 0,05 … 0,06 м. При зсіданні ґрунту вздовж 
щілин з’явилися тріщини шириною 0,03…0,04 м, які сприяли перехопленню поверхневого стоку і 
переводу його через заповнювач в нижні шари ґрунту. Водопроникність ґрунту на фоні вертикального 
мульчування збільшилась в середньому за 3 роки в 5 разів. Стінки щілин з соломою були пронизані 
ходами дощових черв’яків (в 2,6 рази більше, ніж без мульчі). Все це сприяє швидкому всмоктуванню 
стікаючої води на фоні вертикального мульчування [68]. 

Встановлено, що при розкладанні органічної речовини мульчі в щілинах зменшується щільність 
ґрунту, збільшується її агрегатний склад, а відповідно, і акумуляція; спостерігається підсилена 
діяльність дощових черв’яків. Таким чином, водопровідна роль щілин при вертикальному мульчуванні 
зберігається навіть при повному розкладанні мульчі [68]. 

Незважаючи на ефективність вертикального мульчування, широкого застосування в сільському 
господарстві воно так і не набуло. Основною причиною цього є висока вартість та енергоємність цього 
агротехнічного заходу.  

Виходячи з цього, нами запропонована нова більш економічна та ресурсозберігаюча конструкція 
і технологія підвищення протиерозійної стійкості та регулювання вологозапасів схилових ґрунтів за 
допомогою протиерозійних водорегулюючих конструкцій. Вони являють собою розпушену смугу 
безтраншейним багатоярусним робочим органом шириною 0,3…0,4 м., глибиною 0,4...0,5 м, на дно 
якої вкладається довгомірний фільтруючо-акумулюючий елемент циліндричної форми у вигляді 
сітчастої панчохи діаметром 80...150 мм, яка заповнена на спеціальних механізмах органічними або 
синтетичними матеріалами. 

  Як фільтруючо-акумулюючі матеріали, використовувались солома зернових культур, 
льонокостриця, стружка, тирса, відходи текстильного та килимового виробництва та суміш цих 
матеріалів. 

В зонах з нестійким та недостатнім зволоженням ґрунтів універсальним методом акумуляції 
вологи є застосування протиерозійних фільтруючо-акумулюючих елементів в комплексі з об’ємним 
розпушенням. Схема такої конструкції представлена на рис. 11.7. 

З метою перевірки ефективності прийнятих технічних рішень та їх реалізації нами були 
проведені теоретичні, пошукові, експериментальні, лабораторні та польові дослідження. 

Для розрахунку водоакумулюючої здатності протиерозійних водорегулюючих елементів з 
органічних матеріалів в лабораторних умовах нами були проведені експериментальні дослідження. На 
спеціальній шнековій установці були виготовлені водорегулюючі елементи з різних матеріалів і різною 
щільністю цих матеріалів (солома зернових культур, деревинна тирса, льонокостриця, текстильне 
волокно, суміші цих матеріалів). Щільність елементів змінювалась в діапазоні від 0,05 до 0,36 г/см3
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Дослідження цього заходу з метою регулювання поверхневого стоку підтвердили його високу 
стокорегулюючу ефективність, стік зменшувався в 10 … 20 раз [72].

В Білорусії на середньо змитих ґрунтах при запасі води в снігу 66…67 мм на фоні вертикального 
мульчування стоку практично не було. Це було досягнуто завдяки створенню поперек схилу достатньо 
водопроникних щілин, заповнених торфокришкою. Щілини нарізали глибиною 0,4 м, шириною 0,15 м. 
Урожайність зернових зросла на 0,2 … 0,3 т/га   (А. Н. Костяков).

А. І. Шабаєвим був розроблений спосіб оранки з вертикальним мульчуванням. Зміст її полягає в 
тому, що пожнивні залишки формуються в щільні стернові куліси і водопоглинаючі елементи 
розміщуються у вигляді неперервної стрічки поперек схилу.

За ефективністю такий обробіток близький до площинорізного, але має деякі переваги. 
Знімається диференціація орного горизонту за родючістю, яка дуже небажана для засушливого району. 
Немає особливої проблеми в боротьбі з шкідниками. Добре приорюються органічні і мінеральні 
добрива. 

Особливо висока водорегулююча ефективність оранки з вертикальним мульчуванням в 
порівнянні з мінімальним обробітком (стік зменшився більш ніж в 4 рази при стоці на ділянці з 
мінімальним обробітком 38 мм).

На Чернівецькій державній сільськогосподарській дослідній станції в 1981 … 1983 рр. вивчали 
вплив вертикального мульчування на процеси зливової ерозії. Ґрунт дослідної ділянки сірий лісовий 
середньо змитий тяжко суглинистий; вміст гумусу в шарі 0…0,2 см 1,48 %. Мульчування 
моделювали шляхом набивки соломою щілини на зябу. Щілини заповнювали соломою з глибини 
0,05…0,06 м до 0,4…0,45 м, а решта частини (0,15…0,2 м) залишалась незаповненою.

Через 1,5…2 міс. щілини на поверхні звузились до 0,07…0,08 м. В результаті підготовки ґрунту 
до посіву кукурудзи над щілинами насипався шар ґрунту 0,05 … 0,06 м. При зсіданні ґрунту вздовж 
щілин з’явилися тріщини шириною 0,03…0,04 м, які сприяли перехопленню поверхневого стоку і 
переводу його через заповнювач в нижні шари ґрунту. Водопроникність ґрунту на фоні вертикального 
мульчування збільшилась в середньому за 3 роки в 5 разів. Стінки щілин з соломою були пронизані 
ходами дощових черв’яків (в 2,6 рази більше, ніж без мульчі). Все це сприяє швидкому всмоктуванню 
стікаючої води на фоні вертикального мульчування [68].

Встановлено, що при розкладанні органічної речовини мульчі в щілинах зменшується щільність 
ґрунту, збільшується її агрегатний склад, а відповідно, і акумуляція; спостерігається підсилена 
діяльність дощових черв’яків. Таким чином, водопровідна роль щілин при вертикальному мульчуванні 
зберігається навіть при повному розкладанні мульчі [68].

Незважаючи на ефективність вертикального мульчування, широкого застосування в сільському 
господарстві воно так і не набуло. Основною причиною цього є висока вартість та енергоємність цього 
агротехнічного заходу. 

Виходячи з цього, нами запропонована нова більш економічна та ресурсозберігаюча конструкція 
і технологія підвищення протиерозійної стійкості та регулювання вологозапасів схилових ґрунтів за 
допомогою протиерозійних водорегулюючих конструкцій. Вони являють собою розпушену смугу 
безтраншейним багатоярусним робочим органом шириною 0,3…0,4 м., глибиною 0,4...0,5 м, на дно 
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сітчастої панчохи діаметром 80...150 мм, яка заповнена на спеціальних механізмах органічними або 
синтетичними матеріалами.

Як фільтруючо-акумулюючі матеріали, використовувались солома зернових культур, 
льонокостриця, стружка, тирса, відходи текстильного та килимового виробництва та суміш цих 
матеріалів.

В зонах з нестійким та недостатнім зволоженням ґрунтів універсальним методом акумуляції 
вологи є застосування протиерозійних фільтруючо-акумулюючих елементів в комплексі з об’ємним 
розпушенням. Схема такої конструкції представлена на рис.
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проведені теоретичні, пошукові, експериментальні, лабораторні та польові дослідження.

Для розрахунку водоакумулюючої здатності протиерозійних водорегулюючих елементів з 
органічних матеріалів в лабораторних умовах нами були проведені експериментальні дослідження. На 
спеціальній шнековій установці були виготовлені водорегулюючі елементи з різних матеріалів і різною 
щільністю цих матеріалів (солома зернових культур, деревинна тирса, льонокостриця, текстильне 
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Рис. 11.7. Схема влаштування протиерозійних водорегулюючих конструкцій: 
1 – розпушена смуга; 2 – протиерозійний водорегулюючий елемент; 3 – орний шар ґрунту; 4 – підорний шар 

 

Перед дослідом визначалась вологість, маса, щільність та пористість довгомірних елементів. 
Після чого вони замочувались у воді на 3…4 доби до стабілізації маси. На основі результатів 
зважування, після стабілізації маси, визначалась повна акумулююча здатність. Через деякий час, після 
стікання гравітаційної води, визначалась польова акумулююча здатність елементів у відсотках від маси 
сухого матеріалу. 

Найбільшу польову акумулюючу здатність мають протиерозійні водорегулюючі елементи з 
волокна, яке є стійким до природного середовища. А отже, для збільшення водоакумулюючої здатності 
та терміну експлуатації, нами пропонується добавляти його до органічних матеріалів наповнювачів.  

Для стабільних врожаїв об'єм акумуляції стоку розраховують у залежності від сівозміни поля 
(кількості необхідної вологи для оптимального розвитку сільськогосподарських культур). Регулювання 
акумуляції стоку здійснюється зміною відстані між конструкціями, глибиною та шириною 
розпушування, діаметром протиерозійних елементів і їхньою щільністю. 

При проектуванні протиерозійних конструкцій ключовим питанням є визначення їх параметрів 
(діаметру та відстані), які залежать від комплексу природно-кліматичних факторів і визначають не 
тільки їх протиерозійну здатність, а в кінцевому результаті і економічну ефективність.  

  При навантаженні протиерозійний водорегулюючий елемент деформується і приймає форму 
еліпса, що призводить до зменшення площі його поперечного перерізу і, відповідно, до збільшення 
щільності і зменшення коефіцієнта фільтрації. Проведені нами дослідження в лабораторних умовах 
показали, що найбільш оптимальною є щільність 0,16 …0,18 г/см3. При ній спостерігається незначна 
деформація елемента і достатньо висока водоакумулююча та фільтруюча його здатність. 

Основні задачі протиерозійних водорегулюючих конструкцій можуть бути сформульовані  
наступним чином: 

1. Підвищення протиерозійної стійкості схилових ґрунтів шляхом затримання частини стоку 
(Wзат) і тим самим зниження загального об'єму стоку (Wст.) та його швидкості (Vст.) до ерозійно-

допустимих значень (Wдоп. і Vст.. доп.) при (Vст.   Vст. доп.) 

 Wщіл.  Wзат. = Wст. – Wдоп. (11.1) 

2. Регулювання запасів вологи в корневмісному шарі грунту:  
а) - при надлишковому зволоженні перевести частину стоку з  перезволоженого  ерозійно-

небезпечного  орного шару в підорний з наступним відводом води протиерозійними водорегулюючими 
конструкаціями. Така ситуація може виникати в локальних випадках на важких ґрунтах (глини) із  
невеликим похилом (рис. 11.8); 
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Рис. 11.8. Відвід надлишкової вологи протиерозійними водорегулюючими конструкціями: 
Wс - об'єм стоку, м3; Wо- об'єм опадів, м3; Wак. влашт.   - об'єм  водорегулюючої конструкції, м3; m - відстань між 

конструкціями, м; I - похил схилу 
 

б) - при недостатньому і нестійкому зволоженні затримання всього стоку або його частини 
шляхом влаштування протиерозійних водорегулюючих конструкцій таким чином, щоб вони  копіювали 
рельєф місцевості (прокладалися  паралельно до горизонталей - рис. 11.9). 

 

 
 

Рис. 11.9. Акумуляція стоку протиерозійними водорегулюючими конструкціями: 
Wо – об'єм опадів, що випали, м3; Wс – об'єм стоку, м3; Wак. влашт. – об'єм водорегулюючої конструкції; m – відстань 

між конструкціями, м; I – похил схилу; 148 – горизонталь 

 

За умовою вологонакопичення,  водорегулюючі конструкції повинні затримувати стік і 
рівномірно його розподіляти по площі поля. Об'єм стоку, затриманого конструкціями складається з 
об'єму розпушеної щілини (Wщіл.) і об'єму  елемента, що акумулює, (Wел.) . 

Об'єм води, що акумулюється щілиною на 1 га визначиться за формулою 

 Wщ. = вщ h0 Рз 104 / m,  м3/га, (11.2) 

де, вщ – ширина розпушеної смуги, м; h0 – глибина розпушування, м; Рз – пористість розпушеної 
щілини, частки одиниці (0,35…0,60), залежить від гранулометричного складу ґрунтів [67];  m –  

відстань між щілинами, м. 
Об'єм елемента , що акумулює , на 1 га. визначається за емпіричною формулою 

 Wел. = Vж(а + в) /100,  м3/га, (11.3) 
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б) - при недостатньому і нестійкому зволоженні затримання всього стоку або його частини 
шляхом влаштування протиерозійних водорегулюючих конструкцій таким чином, щоб вони  копіювали 
рельєф місцевості (прокладалися  паралельно до горизонталей - рис. 11.9)

Рис. 11.9. Акумуляція стоку протиерозійними водорегулюючими конструкціями:
Wо  об'єм опадів, що випали, м ; Wс  об'єм стоку, м ; Wак. влашт.  об'єм водорегулюючої конструкції; m  відстань 

між конструкціями, м; I  похил схилу;   горизонталь

За умовою вологонакопичення,  водорегулюючі конструкції повинні затримувати стік і 
рівномірно його розподіляти по площі поля. Об'єм стоку, затриманого конструкціями складається з 
об'єму розпушеної щілини (Wщіл ) і об'єму  елемента, що акумулює, (Wел.)

Об'єм води, що акумулюється щілиною на 1 га визначиться за формулою

Wщ. = вщ  Рз 4 / m,  м /га, (11.2)

де, вщ ширина розпушеної смуги, м; глибина розпушування, м; Рз пористість розпушеної 
щілини, частки одиниці (0,35…0,60), залежить від гранулометричного складу ґрунтів [67];  m

відстань між щілинами, м.
Об'єм елемента , що акумулює , на 1 га. визначається за емпіричною формулою

Wел. = Vж(а + в) /100,  м /га, (11.3)
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де, Vж = D 
2
L/4 – об'єм елемента, м3

;  – щільність матеріалу наповнення елемента, р/см3
; а, в – 

емпіричні коефіцієнти (а = 173.0, в = 82.8); D – діаметр елемента, м; L – довжина елемента, м. 
Площа поперечного перерізу протиерозійного водорегулюючого елемента визначається за 

формулою 

 Vж =  (1 - n)D2
/4 (11.4) 

де, n – зменшення висоти елемента в долях (для костриці - 0,12, пшеничної соломи цілої – 0,1, 

подрібненої – 0,07, суміші костриці і тирси, рисової соломи  – 0,14, текстильного волокна та суміші 
волокна і соломи – 0,18) [72]. 

Тоді об'єм води заакумульований протиерозійними водорегулюючими конструкціями на 1 га 
буде визначатись за формулою 

 Wак. влашт. = вщhoРз 104/m + Vж(а + в)/100,   м3/га, (11.5) 

Для встановлення ефективності “роботи” (наповнення) даних конструкцій в залежності від 
інтенсивності опадів і їхнього об'єму нами була розроблена оптимізаційна модель, що враховує 
глибину і ширину розпушування щілин, відстань між ними, а також щільність і діаметр 
водоакумулюючого елемента.  

  Протиерозійні водорегулюючі конструкції працюють в режимі акумуляції до повного їх 
насичення вологою. Після чого, під дією градієнта напору вони переходять в режим дренажу. 
Надлишкова волога переводиться в підорний шар і протиерозійними водорегулюючими елементами 
скидається із схилу без шкоди для сільськогосподарських угідь. Тобто, такий негативний процес як 
ерозія призупиняється, або дія його значно послаблюється (в залежності від інтенсивності опадів), що 
дозволяє зберегти на схилах верхній родючий шар ґрунту. Після опадів на схилі залишається також 
значна частина вологи заакумульованої цими конструкціями. Для цього, вони закладаються 
максимально паралельно до горизонталей місцевості. 

Розрахунок часу “роботи” акумулюючої конструкції  виконується подібно до розрахунку щілини 
при щілюванні. Інфільтраційний об'єм води, що просочується у вологий ґрунт в одиницю часу з 
розпушеної щілини на 1 м її довжини, визначиться аналогічно розрахунку втрат води з каналів за 
формулою 

 Wінф.. = кщ(вщ +2Vh), м3/с,  (11.6) 

де, кщ – коефіцієнт фільтрації води в щілину, м/с; вщ – ширина щілини, м; V – поправочний коефіцієнт 
на капілярне бічне поглинання води в стінки щілини, рівний 1,1…1,4 у залежності від капілярних 
властивостей ґрунтів (за Костяковим); h – глибина наповнення щілини водою, м. 

Величина h, будучи поточною змінною, що залежить від інтенсивності стоку й опадів, 
змінюється від 0 до h0. Елементарний об'єм води (dWінф.), що всмоктався у дно і стінки щілин 
довжиною 1 м за проміжок час dt знаходиться за формулою 

 dWінф = кщ (вщ +2Vh) dt  (11.7)  

За цей час у розпушеній щілині рівень води підвищиться на величину dh і об'єм води в ній 
зміниться на величину dWак.влашт. .= вщРз dh. Це збільшення об'єму дорівнює різниці об'ємів води, що 
надходять у щілину у вигляді стоку (dWс = rкст dt), опадів (dWo = rвщ dt), що всмоктались в ґрунт за час 
dt, об'єму (dWінф..) і об'єму елемента, що акумулює (Wел.) 

 dW.ак.влашт..= dWс + dWо – dWінф. – dWел. = [rкс m + rвщ - кщ (вщ +2Vh) –-Vж(а + в)]dt,  (11.8) 

де, r – інтенсивність дощу мм/хв; кс – коефіцієнт стоку, визначається за емпіричними формулами, m – 
відстань між конструкціями, м; Vж – об'єм елемента, см3

;   – щільність матеріалу заповнення 
елемента, гр/см3; а, в – емпіричні коефіцієнти (а = 173,0; в = 82,8). 

Тоді, після заміни dWак.влашт. в останньому рівнянні і рішення його щодо dt отримуємо рівняння 

 dt
вщРзdh

r ксm вщ Vж а в кщ в Vhщ


    ( ) ( ) ( ) 2
  (11.9)  

У результаті інтегрування визначається повний час наповнення (роботи) конструкції, що 
акумулює 
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 Wінф. = кщ (вщ + Vh0),  (11.10)  

де, Wінф. – середнє значення об'єму води, що поглинається ґрунтом за час наповнення щілини, м3/с. 
Ця розрахункова залежність справедлива при кщ  0, спрощується, якщо прийняти закон зміни 

h = f(t) лінійним, тобто середній розмір h за час t прийняти рівним 0,5h0. При h  0,5h0 середнє значення 
об'єму фільтруючої води за одиницю часу на 1 м щілини. 

Враховуючи об’єм надходження схилового стоку й опадів у щілину на основі рівняння балансу і 
простих перетворень, одержуємо залежність для розрахунку тривалості повного затоплення 
конструкції (tр) 

 t
вщh Р

r ксm вщ Vж а в кщ в Vh
з

щ
р ( ) ( ) ( )


    
0

0


, хв. (11.11) 

Для перевірки даного розрахункового методу нами були проведені експериментальні 
дослідження підвищення протиерозійної стійкості та вологозапасів водорегулюючими конструкціями. 
У підсумку встановлено, що величина тривалості “роботи” конструкції за теоретичною залежністю і за 
дослідженими даними, тобто за двома методиками співпадають.  

Отже, залежність 11.11 дає можливість розрахунку часу “роботи” (наповнення водою) 
протиерозійної водорегулюючої конструкції в залежності від інтенсивності опадів і їх об'єму. 
Регулювання часу “роботи” виконується параметрами цієї конструкції (діаметром елемента, його 
щільністю та матеріалом наповнення, а також відстанню між щілинами, глибиною і шириною 
розпушеної смуги) в залежності від необхідної кількості вологи під запроектовану сівозміну поля. 

Таким чином, протиерозійні водорегулюючі конструкції успішно виконують дві важливі функції: 
захист ґрунтів від водної ерозії та акумуляції вологи на схилах. Елементи акумулюють вологу, поживні 
речовини, залишки мінеральних добрив і т.д., чим покращують екологічні чинники агроландшафтів. 

Лабораторні та польові дослідження показали, що завдяки високій акумулюючій здатності 
протиерозійних водорегулюючих конструкцій суттєво підвищуються запаси вологи на схилах у 
верхньому кореневмісному шарі ґрунту, що сприяє покращанню водного режиму рослин у 
вегетаційний період, вирівнюючи його по площі і глибині. А, отже, знижує ймовірність втрат родючого 
шару схилових ґрунтів та урожаю сільськогосподарських культур, зумовлених нестачею вологи в 
ґрунті. 
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Wінф. = кщ (вщ + Vh ), ( ) 

де, Wінф середнє значення об'єму води, що поглинається ґрунтом за час наповнення щілини, м /с.
Ця розрахункова залежність справедлива при кщ  , спрощується, якщо прийняти закон зміни 

= f(t) лінійним, тобто середній розмір за час t прийняти рівним 0,5 . При h  середнє значення 
об'єму фільтруючої води за одиницю часу на 1 м щілини.

Враховуючи об’єм надходження схилового стоку й опадів у щілину на основі рівняння балансу і 
простих перетворень, одержуємо залежність для розрахунку тривалості повного затоплення 
конструкції (tр)

t
вщh Р

r ксm вщ Vж а в кщ в Vh
з

щ
р ( ) ( ) ( )


    
0

0


, хв ( )

Для перевірки даного розрахункового методу нами були проведені експериментальні 
дослідження підвищення протиерозійної стійкості та вологозапасів водорегулюючими конструкціями. 
У підсумку встановлено, що величина тривалості “роботи” конструкції за теоретичною залежністю і за 
дослідженими даними, тобто за двома методиками співпадають. 

Отже, залежність 11.11 дає можливість розрахунку часу “роботи” (наповнення водою) 
протиерозійної водорегулюючої конструкції в залежності від інтенсивності опадів і їх об'єму. 
Регулювання часу “роботи” виконується параметрами цієї конструкції (діаметром елемента, його 
щільністю та матеріалом наповнення, а також відстанню між щілинами, глибиною і шириною 
розпушеної смуги) в залежності від необхідної кількості вологи під запроектовану сівозміну поля.

Таким чином, протиерозійні водорегулюючі конструкції успішно виконують дві важливі функції: 
захист ґрунтів від водної ерозії та акумуляції вологи на схилах. Елементи акумулюють вологу, поживні 
речовини, залишки мінеральних добрив і т.д., чим покращують екологічні чинники агроландшафтів.

Лабораторні та польові дослідження показали, що завдяки високій акумулюючій здатності 
протиерозійних водорегулюючих конструкцій суттєво підвищуються запаси вологи на схилах у 
верхньому кореневмісному шарі ґрунту, що сприяє покращанню водного режиму рослин у 
вегетаційний період, вирівнюючи його по площі і глибині. А, отже, знижує ймовірність втрат родючого 
шару схилових ґрунтів та урожаю сільськогосподарських культур, зумовлених нестачею вологи в 
ґрунті.

Література до розділу

 Ковшун Н. Е. Формування водогосподарського комплексу у складі національної економіки на 
основі функціонального підходу / Н.Е. Ковшун, Н.Б. Савіна // Економічний вісник запорізької 
державної інженерної академії . Випуск 5 (11) 2017, частина 1 С. 64-

 Нефедова Н.Є. Методологічні питання функціонального структурування водогосподарського 
комплексу регіону // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні 
науки; Т. 9, вип. 4, С. 79-

 Класифікація видів економічної діяльності. На заміну ДК 009:2005 ; Чинний від 2012- -

К.: Держспоживстандарт України, 2010. IV, 42 с.
 Кодекси України: про надра, водний, лісовий : нормат. док. з урахуванням остан. змін в ред. 

станом на 02.09.2016 р. Суми: ВВП НОТІС, 2016. 136 с.
 Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку України: Монографія / 

О. М. Алимов, В. В. Микитенко, І. М. Лицур, І. В. Драган, В. Ю. Худолей, О. О. Демешок, 
О. С. Гребенюк. Київ: Державна Установа «Інститут економіки природокористування та 
сталого розвитку НАН України», 2013. 99 с.

 Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: 
Монографія / О. М. Алимов, Л. С. Ладонько, І. М. Лицур, В. В. Микитенко та ін. Київ: ДУ 
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. 520 с.

 Потенціал сталого розвитку: цілі, проблеми та перспективи: Монографія [Текст]/ [О. М. Алимов, 
О. О. Демешок, І. В. Драган, О. В. Гребенюк, І. М. Лицур, В. В. Микитенко та ін. Київ, 
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку», 2014. 72 с.

 Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального 
поступу [Національна доповідь]/ [Алимов О. М., Амоша О. І., Лібанова Е. М., Микитенко В. В., 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  543 

 

Хвесик М. А. та ін.; за ред. акад.. НАН України Е. М. Лібанової, акад.. НААН України М. А. 
Хвесика.] – Київ: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України», 2017. – 865 с. 

9. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон. – Київ: Лібра, 2004 . – 
272 с. 

10. Кац И. С. Парадоксы общественных благ / И. С. Кац, В. Л. Симонова, Е. С. Мезенцева // Журнал 
экономической теории. – 2013.- № 4. 

11. Медведев С. А. Концепция глобальных общественных благ: возможности и ограничения / С. А. 
Медведев, И. А.Томашов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 12. – 
С. 38 – 47. 

12. Костюк У. З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи 
покращення / У. З. Костюк // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 181-186. 

13. Водне господарство в Україні / ред. А. В. Яцик, В. М. Хорєв. – К. : Генеза, 2000. – 456 с. 
14. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення управління : підручник для студ. вищих навч. 

закладів / А. В. Яцик [и др.] ; ред. А. В. Яцик. – К. : Генеза, 2007. – 360 с. 
15. Яцик А.В Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для 

студентів вищих навч. закладів / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. –К.: 
Генеза, 2007. -360 с. 

16. Оскольський В. В. Економічні аспекти управління водними ресурсами та водокористування  / В. 
В. Оскольський // Економіка України. – 2012. – № 11. – С. 23-28. 

17. Стадник М. Є. Формування економічного механізму водокористування  / М. Є. Стадник // 
Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 11. – С. 102-108. - 

18. Мокін В. Б. Новий метод оптимізації програм моніторингу управлінь водних ресурсів України з 
урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування  / В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, Є. М. 
Крижановський // Екологічна безпека та природокористування. – 2013. – Вип. 12. – С. 5-13. 

19. Водний кодекс України [Текст] ; Кодекс України про надра ; Лісовий кодекс України ; 
Повітряний кодекс України: станом на 9 берез. 2017 р. : відповідають офіц. тексту. – Харків : 
Право, 2017. – 274 с. 

20. Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник / С.М. Сухарев, С.Ю. 
Чундак, О.Ю. Сухарева. – К.: Центр навч. літ.,. 2006. – 394 с. 

21. Яцик А.В Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для 
студентів вищих навч. закладів / А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А. Волкова, І.А. Пашенюк. –К.: 
Генеза, 2007. -360 с 

22. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [В. Д. 
Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін.]. – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – (Міжвідомчий 
керівний нормативний документ) – 28 с. 

23. Маргасова В. Г. Концепція забезпечення стійкості економіки України системно-синергетичного 
типу [Електронний ресурс] / В. Г. Маргасова // Чернігівський науковий часопис Чернігівського 
державного інституту економіки і управління. Сер. 1 : Економіка і управління. – 2014. – № 1. – С. 
144-155. 

24. Варцаба В. І. Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних 
систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" [Електронний 
ресурс] / В. І. Варцаба // Бізнес Інформ. – 2015. – № 9. – С. 97-105. 

25. Гіндес О. Г. Синергетичний підхід у формуванні екологічної політики [Електронний ресурс] / О. 
Г. Гіндес // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 8. – С. 75-78. 

26. Качан Н.С. Оцінювання синергетичного ефекту від управління змінами у структурі 
водогосподарського комплексу України / Н. С. Качан // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. – 2015. – № 
3. – С. 143-148. 

27. Нехайчук Д. В. Фінансове забезпечення розвитку підприємств водогосподарського комплексу 
регіону [Текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Нехайчук Дмитро Валерійович; 
Одеський держ. економічний ун-т. – О., 2008. – 20 с. 

28. Державний облік водокористування. Електронний ресурс. Режим доступу 
http://www.scwm.gov.ua/derzhavnij-oblik-vodokoristuvannya 

29. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 574 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



544 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

30. Current Ideas on Sustainable Development Goals and Indicators // Rio 2012 Issue Brief Produced by the 

UNCSD Secretariat, 2011, No6. – Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/ 

218Issues%20Brief%206%20-%20SDGs%20and%20Indicators 

31. Report of the World Summit on Sustainable Development. Johannesburg, South Africa, 26 August-. 4 

September 2002. A/CONF.199/20, United Nations – New York, 2002 . – Режим доступу: 
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf 

32. Буркинский Б.В. Природопользование: основы экономико-экологической теории / Б.В. 
Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. – О. : НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-
экол. исслед., 1999. – 350 с 

33. Міщанюк С. М. Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері 
спеціального водокористування [Електронний ресурс] / С. М. Міщанюк // Форум права. – 2014. – 

№ 1. – С. 373–377 

34. Хвесик М. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення 
інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи [Електронний ресурс] 
/ М. Хвесик, В. Голян, І. Андрощук // Економіст. – 2014. – № 1. – С. 4-13. 

35. Балджи М. Державне регулювання як умова існування оптимального водокористування 
[Електронний ресурс] / М. Балджи // Науковий вісник [Одеського національного економічного 
університету]. – 2015. – № 5. – С. 5-13 

36. Сяська О. В. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання процесів водокористування та 
перспективи його застосування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Сяська // Економічні 
науки. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2013. – Вип. 10. – С. 213-224 

37. Криворученко З. Р. Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в 
Україні [Електронний ресурс] / З. Р. Криворученко, В. В. Серенко // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2016. – № 8. – С. 86-91 

38. Голян В. А. Фіскальне регулювання водокористування в регіоні: інституціональні засади та 
напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / В. А. Голян, В. М. Бардась, Р. В. Бусел // 
Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 1. – С. 25-38. 

39. Стадник М. Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні [Електронний ресурс] / М. 
Є. Стадник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. 

40. Хвесик М. А. Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових 
відносин: національні та регіональні виміри / М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. М. Хвесик ; наук. 
ред.: М. А. Хвесик ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України . – Київ : Нац. 
авіаційний ун-т, 2005 . – 179 с. 

41. Тринько Р.І. Водокористування: еколого-економічний аспект / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник // 
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. Ґжицького. – 2012. – Т. 14, № 1(2). – С. 312-321 

42. Енергоефективність: стратегічний ресурс трансформації виробничо-економічних ві-дносин: 
Монографія [Текст] / [О. М. Алимов, О. О. Демешок, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко та ін. / за 
науковою редакцією В. В. Микитенко]. – К.: Київський націо-нальний університет технологій та 
дизайну МОНмолодьспорту України , 2012. – 734 с.  

43. Узгодження економічного зростання та соціального розвитку: Монографія [Текст] / [І. С. 
Гращенко, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, Г. Г. Савина та ін.; за загальною ред. Г. Г. Савиної]. – 
Херсон, ХНТУ МОНмолодьспорту України, 2012. – 537 с. 

44. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь: Монографія 
[Текст] / Геєць В. М., Лібанова Е. М., Жулинський М. Г., Микитенко В. В. та ін. // кер. авт. 
колективу Е. М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних до-сліджень ім. М. В. Птухи. – 
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.  

45. Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти 
економічного розвитку: Монографія [Текст] / [Вдовенко С. М., Каленюк І. С., Микитенко В. В., 
Савченко В. Ф. Худолей В. Ю. / за заг. ред. к.е.н., доц. Л. С. Ладонько]. – Чернігівський 
державний інститут економіки та управління МОН Укра-їни. – Ніжин, ТПК «Орхідея» (30,08 обл. 
– вид. арк.). – Тираж 300 прим. – (ISBN –  978-966-2185-32-4), 2013. – 546 с.  

46. Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні: 
Монографія [Текст] / за науков. редак. акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика, д.г.-м.н., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

 Current Ideas on Sustai able Development Goals and Indicat rs // Ri 2 Issue Brief Produce  the

UNCSD Secretariat , N Режим доступу: htt ://www.uncs or /content/ cuments/

218Issues%20Brief% % -%20SDGs%20and%20Indicat rs

 Report of the World Summit on Sustainable Devel pment. J hannes r , South Africa, 26 A ust-

September 2002. A/CONF.199/20, U ited Nati ns New Yor Режим доступу: 
ttp://www -documents.net/ac f -20.pdf

 Буркинский Б.В. Природопользование: основы экономико-экологической теории / Б.В. 
Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. О. : НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-
экол. исслед., 1999. 350 с

 Міщанюк С. М. Оптимізація механізму застосування заходів адміністративного впливу у сфері 
спеціального водокористування [Електронний ресурс] / С. М. Міщанюк // Форум права. 
№ 1. С. 373

 Хвесик М. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення 
інституціональних трансформацій: сучасна практика, пріоритети та методи [Електронний ресурс] 
/ М. Хвесик, В. Голян, І. Андрощук // Економіст. № 1. С. 4-

 Балджи М. Державне регулювання як умова існування оптимального водокористування 
[Електронний ресурс] / М. Балджи // Науковий вісник [Одеського національного економічного 
університету]. № 5. С. 5-

 Сяська О. В. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання процесів водокористування та 
перспективи його застосування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Сяська // Економічні 
науки. Сер. : Економіка та менеджмент. Вип. 10. С. 213-

 Криворученко З. Р. Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в 
Україні [Електронний ресурс] / З. Р. Криворученко, В. В. Серенко // Інвестиції: практика та 
досвід. № 8. С. 86-

 Голян В. А. Фіскальне регулювання водокористування в регіоні: інституціональні засади та 
напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / В. А. Голян, В. М. Бардась, Р. В. Бусел // 
Механізм регулювання економіки. № 1. С. 25-

 Стадник М. Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні [Електронний ресурс] / М. 
Є. Стадник // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 24 С. 257-

 Хвесик М. А. Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових 
відносин: національні та регіональні виміри / М. А. Хвесик, В. А. Голян, Ю. М. Хвесик ; наук. 
ред.: М. А. Хвесик ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України . Київ : Нац. 
авіаційний ун-т, 2005 . 179 с.

 Тринько Р.І. Водокористування: еколого-економічний аспект / Р. І. Тринько, М. Є. Стадник // 
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. Ґжицького. Т. 14, № 1(2). С. 312-

 Енергоефективність: стратегічний ресурс трансформації виробничо-економічних ві-дносин: 
Монографія [Текст] / [О. М. Алимов, О. О. Демешок, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко та ін. / за 
науковою редакцією В. В. Микитенко]. К.: Київський націо-нальний університет технологій та 
дизайну МОНмолодьспорту України , 2012. 734 с. 

 Узгодження економічного зростання та соціального розвитку: Монографія [Текст] / [І. С. 
Гращенко, І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, Г. Г. Савина та ін.; за загальною ред. Г. Г. Савиної]. 
Херсон, ХНТУ МОНмолодьспорту України, 2012. 537 с.

 Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь: Монографія 
[Текст] / Геєць В. М., Лібанова Е. М., Жулинський М. Г., Микитенко В. В. та ін. // кер. авт. 
колективу Е. М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних до-сліджень ім. М. В. Птухи. 
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. 412 с. 

 Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти 
економічного розвитку: Монографія [Текст] / [Вдовенко С. М., Каленюк І. С., Микитенко В. В., 
Савченко В. Ф. Худолей В. Ю. / за заг. ред. к.е.н., доц. Л. С. Ладонько]. Чернігівський 
державний інститут економіки та управління МОН Укра-їни. Ніжин, ТПК «Орхідея» (30,08 обл. 

вид. арк.). Тираж 300 прим. (ISBN - - - -4) 546 с. 
 Сучасні напрями економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні: 

Монографія [Текст] / за науков. редак. акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика, д.г.-м.н., 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  545 

 

проф. С. О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку Національної академії наук України»]. – Київ: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. – 64 с.  

47. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України: Монографія [Текст] / [Алимов 
О. М., Бистряков І. К., Драган І. В., Микитенко В. В. та ін./ за на-ук. ред. академіка НААН 
України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України». – К.: ДУ «ІЕПСР НАН України», 2013. 
– 45 с. 

48. Вернадський В. І. Про співвідношення природознавства і філософії: З листа до Н.Є. Вернадської. 
(24 липня 1902 р). / В. І. Вернадський // Хроніка 2000 : Наш край: Укр.культурологічний 
альманах . – 01/2004 . – N 57/58 . – С.451 

49. Ковшун Н. Е. Напрямки досягнення стійкості функціонування господарських систем / Н.Е. 
Ковшун, В.О. Солодкий // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий 
журнал, №1, 2013 С. 187-191 

50. Мочерний С. В. Основи економічних знань [Текст] / С. В. Мочерний. – К. : Femina, 1995. – 350 с.  
51. ЮНЕП. Навстречу зеленой экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности. 

Обобщающий доклад для властных структур (2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://unep.org/greeneconomy. 

52. Історія економічних вчень [Електронний ресурс] : підруч. для студ. ВНЗ / В. В. Білоцерківець [та 
ін.] ; за ред.: В. М. Тарасевич, Ю. Є. Петруня . – Електрон. кн. – Київ : Центр учбової літ. (ЦУЛ), 
2013 . – 351 с. 

53. Документ ООН A /Conf/151/26/ Rev.1(Vol.1), С.3-7. 

54. Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документі конференции в Рио-де-Жанейро 
в популярном изложении /Центр за наше общее будущее.-Женева, 1993.- С. Vii. 

55. Finn D. Our Uncertain Future: Can Good Planning Create Sustainable Communities? University of 

Illinois, 2009. 

56. Kovshun N. Basis for the realization of sustainable development strategy in Ukraine / N. Kovshun, // 

Economics of Sustainable Development: methodological approaches and practical solutions: Collective 

monograph / by general edition of O. Kendikhov – Kyiv: Publishing "Center of educational literature".- 

2016 – C. 25-30 

57. Finn D. Our Uncertain Future: Can Good Planning Create Sustainable Communities? University of 

Illinois, 2009., с.3 

58. UN. Report of the World Commission on Environment and Development. GA Resolution 42/187, Dec. 

11, 1987. 

59. Needham M. A Psychological Approach to a Thriving Resilient Community. International Journal of 

Business, Humanities and Technology, NY, Vol. 1, № 3, 2011. 
60. L’économie politique du développement durable. J. Baden, document de l’ICREI. [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: Euro92.com. 
61. Програма дій «Порядок денний на XXI століття» [Текст] / переклад з англійської: ВГО «Україна. 

Порядок денний на XXI століття». –К. : Інтелсфера, 2000. –360 с. 
62. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: ЭКСМО, 2007. – 

332 c. 

63. Декларація та план виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку 
(26 серпня–4 вересня 2002 року, Йоганнесбург, Південна Африка) – Вид. друге. –К. : 
ПРООН/МПВСР, 2007.–81 с. 

64. Потенціал сталого розвитку: цілі, проблеми та перспективи [Текст] / [О. М. Алимов та ін.] ; НАН 
України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН 
України". – Київ : ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", 
2014. – 49 с 

65. Transforming our world : the 2030 agenda for sustainable development. [Electronic source]. – Available 

from : https// sustainable development.un.org/post2015. 

66. Earth Negotiations Bulletin. A Reporting Service for Environment and Development Negotiations, Vol. 

27, № 51. Published by the International Institute for Sustainable Development. June 25, 2012 / Режим 
доступу: http://www.iisd.ca/uncsd/rio20/enb. 

67. Эколого-гидрологические основы глубокого мелиоративного рыхления почв. / Под ред. Ф. Р. 
Зайдельмана. М. : Изд-во МГУ, 1986. – 200 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



546 За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф., Сташука В.А., Хвесика М.А., Рокочинського А.М. 
 

68. Кожушко Л. Ф., Попроцкий В. Н., Каленский Ю. З. Эффективность комбинированной 
агромелиоративной системы. // В. кн. : Роль мелиорации в природоиспользовании. Материалы 
всесоюзного совещания 23 – 25 апреля 1990 г., Владивосток. – с. 17 – 18. 

69. Булыгин С. Ю. Почвоохранные ландшафты: почвенно-эрозионное районирование, 
концептуальные модели, инженерное проектирование (на примере Украины). – Сб. Охрана почв 
и оптимизация агроландшафтов. – К. : УААН, 1995. – с. 91 – 99. 

70. Ломакин Михаил Михайлович. Мульчирующая обработка почв на склонах.- М. : Агропромиздат, 
1988-183 c. 

71. Мирцхулава Ц. Е.Инженерные методы расчёта и прогноза водной эрозии. – М. : Колос, 1970. – 
240 с. 

72. Кожушко Л. Ф., Римідіс О. Оцінка роботи дренажу після розкладу об’ємних органічних фільтрів. 
// Водне господарство України. 1997. - № 3. – с. 22 – 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

 Кожушко Л. Ф., Попроцкий В. Н., Каленский Ю. З. Эффективность комбинированной 
агромелиоративной системы. // В. кн. : Роль мелиорации в природоиспользовании. Материалы 
всесоюзного совещания 23 25 апреля 1990 г., Владивосток. с. 17 

 Булыгин С. Ю. Почвоохранные ландшафты: почвенно-эрозионное районирование, 
концептуальные модели, инженерное проектирование (на примере Украины). Сб. Охрана почв 
и оптимизация агроландшафтов. К. : УААН, 1995. с. 91 

 Ломакин Михаил Михайлович. Мульчирующая обработка почв на склонах.- М. : Агропромиздат, 
-183 c.

 Мирцхулава Ц. Е.Инженерные методы расчёта и прогноза водной эрозии. М. : Колос, 1970. 
240 с.

 Кожушко Л. Ф., Римідіс О. Оцінка роботи дренажу після розкладу об’ємних органічних фільтрів. 
// Водне господарство України. 1997. - № 3. с. 22 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  547 

 

 

РОЗДІЛ 12.  
 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ, АУДИТУ, СТРАХУВАННЯ  ТА 
МОНІТОРИНГУ У СИСТЕМУ ВОДНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОНИ ЗРОШЕННЯ  
 

12.1. Особливості водного менеджменту у зоні зрошення 

Водний менеджмент є важливою складовою водогосподарсько-меліоративного комплексу, 
оскільки сам водогосподарсько-меліоративний комплекс  є одним з найбільш потужних сегментів 
господарювання в Україні.  Він представлений значною кількістю водогосподарських і меліоративних 
об’єктів, які призначені для задоволення потреб населення та галузей економіки в якісній воді, 
створенні оптимальних умов для вирощування сільськогосподарських культур і раціонального 
використання меліорованих земель. Однак еколого-меліоративний стан зрошуваних 
сільськогосподарських земель останнім часом погіршився за рахунок їх нераціонального використання, 
технічного старіння водогосподарських об’єктів, меліоративних систем і мереж, зменшення обсягів 
відновлювальних робіт, у тому числі робіт з реконструкції об’єктів і систем. Подальше використання 
меліорованих земель та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу створює загрозу 
виникненню технологічних, організаційних та еколого-економічних ризиків.  

З одного боку, зрошувальні меліорації є одним із важливих чинників економічної ефективності 
аграрного сектора та умовою забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, 
особливо в роки з несприятливими природно-кліматичними умовами, а з іншого – призводить до 
суттєвих змін в інтенсивності й спрямованості природних процесів. Від ефективного використання, 
збереження та відтворення показників родючості зрошуваних земель значною мірою залежать 
продовольча безпека, економічна і соціальна ситуація в регіоні та в країні у цілому. Тому питання 
удосконалення менеджменту водних ресурсів, водного господарства, відновлення та подальшого 
розвитку меліорацій розглядаються в контексті з модернізацією водогосподарської галузі шляхом 
впровадження екологічного менеджменту, аудиту, страхування та моніторингу як інструментів 
організаційно-економічного та еколого-економічного механізмів розвитку водного господарства, 
розвитку аграрного сектору та сільських територій. 

Одним з основних шляхів ефективного ведення стійкого землеробства у Південному регіоні 
України та зменшення його залежності від впливу природно-кліматичних умов є розвиток 
зрошувальних меліорацій, які сприяють зниженню, а то і повній ліквідації дефіциту водного балансу, 
підвищенню врожайності сільськогосподарських культур майже в 3-5 разів і забезпеченню 
продовольчої безпеки України. 

Протягом 50-70-х років минулого століття в Україні було створено водогосподарсько-

меліоративний комплекс, який представлено потужними, за своїм змістом, і надзвичайно складними, за 
технічною насиченістю, водогосподарськими та меліоративними об’єктами. Комплекс включає за-

гальнодержавні й міжгосподарські системи, внутрішньогосподарську мережу, гідротехнічні об’єкти і 
споруди, має складну інженерну інфраструктуру та технологічну організацію управління процесами, 
пов’язаними з забором і транспортуванням води із джерела зрошення, проведенням поливів, 
водовідведенням, штучним дренуванням сільськогосподарських земель і територій населених пунктів. 
Всі складові комплексу та ефективність їх функціонування залежить від ефективності менеджменту 
водних ресурсів і водного господарства. 
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Приватизаційні процеси в системі землекористування та землеволодіння призвели до  зростання 
кількості власників зрошуваних сільськогосподарських ділянок та роздрібнення зрошуваних масивів і 
зрошувальних систем, розірвавши технологічні зв’язки, протиставляючи діяльність організацій  
водогосподарського комплексу економічним інтересам водокористувачів. Значно погіршилися умови 
експлуатації меліоративних систем та ефективність господарської діяльності на сільськогосподарських 
землях, що зрошуються. Крім того, відмічаються глобальні природно-кліматичні зміни, які негативно 
впливають на економічну ефективність аграрного сектора економіки Південного регіону.  

Країни ЄС останніми роками також занепокоєні з приводу нестачі водних ресурсів в умовах 
глобальних змін клімату, оскільки ці природні умови в багатьох регіонах призводять до посилення 
процесів деградації та опустелювання. Такі особливості характерні й для Південного регіону України. 
У 2012 році Єврокомісія проводила загальне оцінювання водної політики країн щодо нестачі водних 
ресурсів та посилення посух. Основна робота комісії спрямована на аналіз інтеграційних питань 
дефіциту води та причин виникнення посух у світі, що є негативним для аграрного сектору економіки 
багатьох країн. Результати роботи комісії дають підстави стверджувати, що питання менеджменту 
водних ресурсів, раціонального використання, охорони та їх відтворення є актуальними для всіх країн 
світу [1].  

Наукові розробки зарубіжних вчених з питань необхідності відновлення зрошення в країнах ЄС 
направлені на підвищення ефективності ведення сільського господарства, формування стабільної 
водної політики та забезпечення продовольчої безпеки. Так, досвід Болгарії, як відмічає Hadzieva V. 
[2], показує, що необхідно проводити інституціональне реформування водного сектору, щоб не 
допустити болгарської ситуації занепаду сектору зрошення. Chandra A. Madramootoo [3] відмічає, що 
виникнення складностей у подальшому функціонуванні водного господарства в країнах, які пройшли 
етапи соціально-економічних трансформацій, пов’язані з тим, що за соціально-економічними 
трансформаціями не відбулися інституціональні трансформації водного господарства та системи 
менеджменту у водному господарстві. А це призвело до виникнення екологічних, технологічних, 
меліоративних та економічних проблем.  

Питання раціонального використання водних ресурсів, особливо в умовах глобальних змін 
клімату і частішого виникнення посух навіть у тих країнах, для яких це було не характерним, стають 
все більш актуальними. Вагомий внесок у вирішення зазначеної проблеми зробили вітчизняні та 
зарубіжні вчені, їх наукові розробки є актуальними і науково обґрунтованими, наприклад, академіком 
НААН Ромащенком М.І., разом з колективом вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН, 
розроблено концептуальний підхід та Концепцію відновлення зрошення в Україні [4], в якій визначені 
основні концептуальні напрями відновлення зрошення; академік НААН П.І. Коваленко та Chandra 

A. Madramootoo [3, 5] розглядають питання раціонального використання водних ресурсів на сучасному 
етапі та обґрунтовують необхідність і важливість запровадження ефективного менеджменту водних 
ресурсів; Reinders F.B. та Nimkale V.E. науково обґрунтовують напрями підвищення ефективності 
використання водних ресурсів та надають практичні рекомендації щодо удосконалення водної політики 
та водного менеджменту шляхом впровадження ресурсозберігаючих інноваційних способів поливу та 
технологій водоподачі  та водорозподілу [6, 7]; European Commission зосереджує увагу науковців на 
необхідності удосконалення водної політики у зв’язку зі зміною клімату [1]; O. Zhovtonog, W. Dirksen, 
K. Roest аналізують водні реформи різних країн світу та розробляють можливі напрями реформування 
водної політики та водного менеджменту в Україні [8]. Дефіцит природного зволоження особливо 
відмічається останніми роками, які вчені характеризують роками глобальних змін клімату. За цих умов 
сталий розвиток аграрного сектора економіки неможливий без проведення заходів зі штучного 
регулювання водного режиму ґрунтів. 

Наукові дослідження вітчизняних вчених також направлені на вирішення завдань, визначених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р «Про затвердження 
Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням» та розроблення 
науково обґрунтованих пропозицій щодо відновлення та розвитку зрошення в Україні (п.20), 
забезпечення технологічної цілісності інженерної інфраструктури зрошувальних систем відповідно до 
вимог Закону України «Про меліорацію земель» (п.22), розроблення і впровадження сучасних 
екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій з метою еколого-збалансованого використання, охорони та відтворення земель і ґрунтів, 
запобігання їх деградації (п.25) [9].   
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Приватизаційні процеси в системі землекористування та землеволодіння призвели до  зростання 
кількості власників зрошуваних сільськогосподарських ділянок та роздрібнення зрошуваних масивів і 
зрошувальних систем, розірвавши технологічні зв’язки, протиставляючи діяльність організацій  
водогосподарського комплексу економічним інтересам водокористувачів. Значно погіршилися умови 
експлуатації меліоративних систем та ефективність господарської діяльності на сільськогосподарських 
землях, що зрошуються. Крім того, відмічаються глобальні природно-кліматичні зміни, які негативно 
впливають на економічну ефективність аграрного сектора економіки Південного регіону. 

Країни ЄС останніми роками також занепокоєні з приводу нестачі водних ресурсів в умовах 
глобальних змін клімату, оскільки ці природні умови в багатьох регіонах призводять до посилення 
процесів деградації та опустелювання. Такі особливості характерні й для Південного регіону України. 
У 2012 році Єврокомісія проводила загальне оцінювання водної політики країн щодо нестачі водних 
ресурсів та посилення посух. Основна робота комісії спрямована на аналіз інтеграційних питань 
дефіциту води та причин виникнення посух у світі, що є негативним для аграрного сектору економіки 
багатьох країн. Результати роботи комісії дають підстави стверджувати, що питання менеджменту 
водних ресурсів, раціонального використання, охорони та їх відтворення є актуальними для всіх країн 
світу [1]. 

Наукові розробки зарубіжних вчених з питань необхідності відновлення зрошення в країнах ЄС 
направлені на підвищення ефективності ведення сільського господарства, формування стабільної 
водної політики та забезпечення продовольчої безпеки. Так, досвід Болгарії, як відмічає Hadzieva V. 
[2], показує, що необхідно проводити інституціональне реформування водного сектору, щоб не 
допустити болгарської ситуації занепаду сектору зрошення. Chandra A. Madramootoo [3] відмічає, що 
виникнення складностей у подальшому функціонуванні водного господарства в країнах, які пройшли 
етапи соціально-економічних трансформацій, пов’язані з тим, що за соціально-економічними 
трансформаціями не відбулися інституціональні трансформації водного господарства та системи 
менеджменту у водному господарстві. А це призвело до виникнення екологічних, технологічних, 
меліоративних та економічних проблем. 

Питання раціонального використання водних ресурсів, особливо в умовах глобальних змін 
клімату і частішого виникнення посух навіть у тих країнах, для яких це було не характерним, стають 
все більш актуальними. Вагомий внесок у вирішення зазначеної проблеми зробили вітчизняні та 
зарубіжні вчені, їх наукові розробки є актуальними і науково обґрунтованими, наприклад, академіком 
НААН Ромащенком М.І., разом з колективом вчених Інституту водних проблем і меліорації НААН, 
розроблено концептуальний підхід та Концепцію відновлення зрошення в Україні [4], в якій визначені 
основні концептуальні напрями відновлення зрошення; академік НААН П.І. Коваленко та Chandra 

A. Madramootoo [3, 5] розглядають питання раціонального використання водних ресурсів на сучасному 
етапі та обґрунтовують необхідність і важливість запровадження ефективного менеджменту водних 
ресурсів; Reinders F.B. та Nimkale V.E. науково обґрунтовують напрями підвищення ефективності 
використання водних ресурсів та надають практичні рекомендації щодо удосконалення водної політики 
та водного менеджменту шляхом впровадження ресурсозберігаючих інноваційних способів поливу та 
технологій водоподачі  та водорозподілу [6, 7]; European Commission зосереджує увагу науковців на 
необхідності удосконалення водної політики у зв’язку зі зміною клімату [1]; O. Zhovtonog, W. Dirksen, 
K. Roest аналізують водні реформи різних країн світу та розробляють можливі напрями реформування 
водної політики та водного менеджменту в Україні [8]. Дефіцит природного зволоження особливо 
відмічається останніми роками, які вчені характеризують роками глобальних змін клімату. За цих умов 
сталий розвиток аграрного сектора економіки неможливий без проведення заходів зі штучного 
регулювання водного режиму ґрунтів.

Наукові дослідження вітчизняних вчених також направлені на вирішення завдань, визначених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 року № 271-р «Про затвердження 
Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням» та розроблення 
науково обґрунтованих пропозицій щодо відновлення та розвитку зрошення в Україні (п.20), 
забезпечення технологічної цілісності інженерної інфраструктури зрошувальних систем відповідно до 
вимог Закону України «Про меліорацію земель» (п.22), розроблення і впровадження сучасних 
екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтозахисних, енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій з метою еколого-збалансованого використання, охорони та відтворення земель і ґрунтів, 
запобігання їх деградації (п.25) [9].  
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Інтенсивний розвиток та функціонування протягом багатьох років водогосподарсько-

меліоративного комплексу, застосування недостатньо науково обґрунтованих режимів зрошення, 
наявність інфільтраційного живлення ґрунтових вод з причини зниження к.к.д. зрошувальних каналів 
та не ефективна робота вертикального і горизонтального дренажу, природні гідрогеологічні умови 
значно погіршились. Виникли процеси підтоплення як сільськогосподарських земель, так і територій 
населених пунктів, збільшилися площі засолених і осолонцьованих земель, змінюється водно-сольовий 
режим зони аерації та погіршуються екологічні показники ґрунтів, що зрошуються.  

На етапі прискореного розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу та аграрного сектора 
економіки недостатня увага приділялась питанням розвитку природних процесів та їх зміні під впливом 
водних та гідротехнічних меліорацій, функціонування водогосподарських об’єктів і систем. В результаті 
цього на меліорованих землях і прилеглих до них територіях відбуваються процеси підйому рівня 
ґрунтових вод, перезволоження та вторинне засолення ґрунтів, водна і вітрова ерозії. Все це знижує 
ефективність застосування сільськогосподарських меліорацій та розвиток зрошуваного землеробства і 
викликає негативні економічні, екологічні та соціальні наслідки, а також створює умови для виникнення 
протиріч у процесі задоволення продовольчих потреб суспільства. Протиріччя виникають між 
необмеженими потребами людства та обмеженими можливостями природно-ресурсного потенціалу [10]. 
Щорічно значні площі зрошуваних земель не поливаються через несправність дощувальної техніки та 
незадовільний стан зрошувальних систем. Зменшення державного фінансування ускладнює утримання 
меліоративної мережі та гідротехнічних споруд у робочому стані. Меліоративні системи втрачають функції 
регулювання водного режиму. Погіршення технічного стану меліоративних систем, зменшення площ 
поливу та недостатня кількість внесених добрив знизили ефективність використання меліорованих земель. 

Для Півдня України зрошення має надзвичайно важливе значення. Херсонська область 
відноситься до зони активного агропромислового виробництва, тому родючість ґрунтів є вирішальним 
фактором у виробництві сільськогосподарської продукції. Крім того, в умовах Півдня України 
важливим чинником одержання стабільних урожаїв є ефективна водна політика для забезпечення 
вологою сільськогосподарських  культур та розвитку зрошуваного землеробства (рис. 12.1). 

 

 

Рис. 12.1. Порівняння ефективності вирощування основних сільськогосподарських культур на 
зрошенні і без зрошення  підприємствами Херсонської області  

(середні дані за 2014-2016 рр.) 
 

Результати порівняльного аналізу ефективності сільськогосподарської діяльності при 
вирощуванні основних для регіону сільськогосподарських культур на зрошенні й без зрошення 
показують, що зрошення є фактором економічного зростання не тільки аграрних підприємств, але й 
сільських територій і сільського регіону в цілому. При цьому структура витрат на вирощування 

Рисунок    - Витрати сільськогосподарського виробництва
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сільськогосподарських культур в умовах зрошення залежить від біологічних особливостей 
сільськогосподарських культур та їх вимог до вологи ґрунту.  

Зрошувальні меліорації, підвищуючи продуктивність ґрунтів і забезпечуючи умови для одержання 
гарантованих урожаїв, перетворилися на вагомий чинник стабілізації сільськогосподарського виробництва. 
І з цих позицій альтернативи зрошуваному землеробству на Півдні України, особливо в екстремальні за 
погодними умовами роки, поки що немає [11]. 

Зниження показників ефективності використання зрошуваних земель відбулося також і  за 
рахунок підвищення вартості електроенергії, природних і матеріальних ресурсів, добрив, хімічних 
засобів захисту, диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію. Значний негативний вплив на 
розвиток сільського господарства зробила продовольча інтервенція, яка призвела до скорочення галузі 
тваринництва і, відповідно, потреби у кормах, що суттєво змінило структуру посівних площ на 
зрошуваних землях. Розподіл кожного  зрошуваного масиву на невеликі ділянки в результаті 
розпаювання земель призвів також до зниження ефективності використання меліоративних систем. 
Значна частина землевласників змушена здавати сільськогосподарські землі в оренду приватним 
сільськогосподарським підприємствам, що мають достатній капітал для застосування сучасних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, строком до семи років, а на землях, що 
зрошуються – до десяти років. Це є тимчасова форма сільськогосподарського виробництва, а отримана 
продукція та прибуток є власністю цих підприємств. При цьому залишається відкритим питання – хто і 
яким чином має платити за зниження показників родючості ґрунтів?  

Важливим економічним фактором, обумовлюючим необхідність відновлення та збільшення 
площі зрошуваних земель, є потреба країни в продуктах харчування, виробництво яких без зрошення в 
умовах недостатнього природного зволоження є неможливим. Вирішення екологічних проблем при 
використанні земель сільськогосподарського призначення є водночас і завданням сталого 
землекористування, інструментом економічного зростання, технологічної перебудови аграрного 
сектора економіки задля задоволення матеріальних і духовних потреб населення.  

Для підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на 
зрошуваних землях та повноцінного врахування екологічного фактора бажано внести зміни до 
існуючого законодавства, що регулює господарську діяльність на меліорованих землях, а саме: для 
обґрунтування державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях 
необхідно враховувати існуючий еколого-меліоративний стан зрошуваних земель. Основою для цього 
слугує довідка, яка видається водокористувачам гідрогеолого-меліоративною експедицією. З 
урахуванням цієї вимоги використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях може стати регулюючим 
інструментом водного менеджменту та інструментом впливу на сільськогосподарських 
товаровиробників не лише у вигляді державної підтримки використання зрошуваних земель, але й 
стимулювання  водокористувачів до проведення заходів з покращення еколого-меліоративного стану 
зрошуваних земель, їх раціонального використання та охорони. 

12.2. Екологічний менеджмент і аудит як невід'ємні складові водного 
менеджменту 

Водогосподарсько-меліоративний комплекс України включає водогосподарські  системи та 
гідротехнічні споруди різного рівня небезпеки. За допомогою водогосподарських систем здійснюється 
перерозподіл водного стоку для забезпечення галузей економіки та населення водними ресурсами, 
комплексний захист від затоплення та підтоплення населених пунктів і  значних територій 
сільськогосподарських земель. Основні об’єкти водогосподарсько-меліоративного комплексу 
південного регіону це: Північно-Кримський, Краснознам’янський, Інгулецький магістральні канали, 
Головний Каховський магістральний канал, каскад водосховищ на річці Дніпро, канали Дніпро-Донбас 
та Дніпро-Інгулець, а також комплекс захисних споруд на річці Дунай в Одеській області, що включає 
315 км захисних дамб з гідротехнічними спорудами, з яких 215 км – уздовж українського берега річки 
Дунай, 14 каналів і 21 шлюз-регулятор, якими забезпечується водообмін у придунайських озерах-
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сільськогосподарських культур в умовах зрошення залежить від біологічних особливостей 
сільськогосподарських культур та їх вимог до вологи ґрунту. 

Зрошувальні меліорації, підвищуючи продуктивність ґрунтів і забезпечуючи умови для одержання 
гарантованих урожаїв, перетворилися на вагомий чинник стабілізації сільськогосподарського виробництва. 
І з цих позицій альтернативи зрошуваному землеробству на Півдні України, особливо в екстремальні за 
погодними умовами роки, поки що немає [11].

Зниження показників ефективності використання зрошуваних земель відбулося також і  за 
рахунок підвищення вартості електроенергії, природних і матеріальних ресурсів, добрив, хімічних 
засобів захисту, диспаритету цін на сільськогосподарську продукцію. Значний негативний вплив на 
розвиток сільського господарства зробила продовольча інтервенція, яка призвела до скорочення галузі 
тваринництва і, відповідно, потреби у кормах, що суттєво змінило структуру посівних площ на 
зрошуваних землях. Розподіл кожного  зрошуваного масиву на невеликі ділянки в результаті 
розпаювання земель призвів також до зниження ефективності використання меліоративних систем. 
Значна частина землевласників змушена здавати сільськогосподарські землі в оренду приватним 
сільськогосподарським підприємствам, що мають достатній капітал для застосування сучасних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур, строком до семи років, а на землях, що 
зрошуються до десяти років. Це є тимчасова форма сільськогосподарського виробництва, а отримана 
продукція та прибуток є власністю цих підприємств. При цьому залишається відкритим питання хто і 
яким чином має платити за зниження показників родючості ґрунтів? 

Важливим економічним фактором, обумовлюючим необхідність відновлення та збільшення 
площі зрошуваних земель, є потреба країни в продуктах харчування, виробництво яких без зрошення в 
умовах недостатнього природного зволоження є неможливим. Вирішення екологічних проблем при 
використанні земель сільськогосподарського призначення є водночас і завданням сталого 
землекористування, інструментом економічного зростання, технологічної перебудови аграрного 
сектора економіки задля задоволення матеріальних і духовних потреб населення. 

Для підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на 
зрошуваних землях та повноцінного врахування екологічного фактора бажано внести зміни до 
існуючого законодавства, що регулює господарську діяльність на меліорованих землях, а саме: для 
обґрунтування державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях 
необхідно враховувати існуючий еколого-меліоративний стан зрошуваних земель. Основою для цього 
слугує довідка, яка видається водокористувачам гідрогеолого-меліоративною експедицією. З 
урахуванням цієї вимоги використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях може стати регулюючим 
інструментом водного менеджменту та інструментом впливу на сільськогосподарських 
товаровиробників не лише у вигляді державної підтримки використання зрошуваних земель, але й 
стимулювання  водокористувачів до проведення заходів з покращення еколого-меліоративного стану 
зрошуваних земель, їх раціонального використання та охорони.

Екологічний менеджмент і аудит як невід'ємні складові водного 
менеджменту

Водогосподарсько-меліоративний комплекс України включає водогосподарські  системи та 
гідротехнічні споруди різного рівня небезпеки. За допомогою водогосподарських систем здійснюється 
перерозподіл водного стоку для забезпечення галузей економіки та населення водними ресурсами, 
комплексний захист від затоплення та підтоплення населених пунктів і  значних територій 
сільськогосподарських земель. Основні об’єкти водогосподарсько-меліоративного комплексу 
південного регіону це: Північно-Кримський, Краснознам’янський, Інгулецький магістральні канали, 
Головний Каховський магістральний канал, каскад водосховищ на річці Дніпро, канали Дніпро-Донбас 
та Дніпро-Інгулець, а також комплекс захисних споруд на річці Дунай в Одеській області, що включає 
315 км захисних дамб з гідротехнічними спорудами, з яких 215 км уздовж українського берега річки 
Дунай, 14 каналів і 21 шлюз-регулятор, якими забезпечується водообмін у придунайських озерах-
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водосховищах на території Одеської області. Від ефективного менеджменту у водному господарстві та 
стабільного функціонування систем і споруд залежить не тільки життєдіяльність регіону, але й стан 
навколишнього природного середовища [12]. Залучення значних обсягів водних ресурсів Південного 
регіону в господарський обіг для забезпечення розвитку галузей економіки: промисловості, рекреації, 
сільського господарства, в тому числі й зрошувальних меліорацій, призвело до зміни гідрологічного 
режиму на водозабірних площах, порушення природної рівноваги, різкого зниження якості водно-

ресурсного потенціалу, переважання деградаційних процесів над самовідновною і самоочисною 
здатністю водних екосистем. На теперішній час гостро постає необхідність удосконалення водної 
політики і  водного менеджменту та розв’язання проблем комплексного розвитку водного господарства 
як цілісної еколого-економічної системи регіону з урахуванням напрямів раціонального використання 
всіх природних ресурсів, сучасних змін у природокористуванні і стратегії суспільного розвитку 
регіону. 

Існуюча в Україні система управління водними ресурсами і водокористуванням має, в 
основному, галузеву та адміністративно-територіальну спрямованість, незбалансований механізм 
охорони та відтворення водних ресурсів. При відсутності єдиного державного органу, що відповідає за 
стан водних об`єктів у басейні, право такого управління законом надано великій кількості державних 
органів, для яких воно не є головним обов`язком. Внаслідок чого спостерігається паралелізм і 
дублювання при здійсненні ряду функцій управління водним господарством.  

Світовий водогосподарський баланс свідчить, що на всі види водокористування витрачається 
близько 2200 км3 води на рік. На розчинення стоків витрачається 20% прісних водних ресурсів, а 1 км3

 

очищених стічних вод  забруднює 10 км3
 річних вод, неочищених – у 3-5 разів більше. За даними 

Державного агентства водних ресурсів України сформовано структуру водного балансу України в 
таблиці 12.1. Обсяг водних ресурсів України, який формується за рахунок поверхневих і підземних вод, 
дорівнює 73,1 км3

 на рік, а обсяг використання в рік дорівнює 19-24 км3. Майже третина загального 
запасу водних ресурсів на рік використовується господарсько-виробничим комплексом України та у 
вигляді зворотних вод, очищених, недостатньо очищених та не очищених, скидається у водні джерела. 
Таким чином, кількість прісної води в об’ємному виразі не зменшується, але якість її різко 
погіршується, а наслідком цього є підвищення дефіциту якісних прісних водних ресурсів. Наведені 
приклади розвитку антропогенних процесів свідчать про присутність реального екологічного ризику, 
який формується як на регіональному, так і на глобальному рівні при незбалансованому 
водокористуванні та водовідведенні у процесі подальшого розвитку господарсько-виробничого 
комплексу регіону.  

Таблиця 12.1 
Водний баланс України 

Обсяг водних ресурсів, що 
формується в Україні, % 

Загальний обсяг 
водних ресурсів, 

км3/рік 

Обсяг використання 
водних ресурсів, 

км3/рік 

Обсяг використання водних 
ресурсів за галузями, км3/рік 

1. Західний Буг – 4% внутрішні 
поверхневі води – 

53,1 км3/рік 

19,24 км3/рік 

промисловість – 
13,44 км3/рік 2. Сіверський Донець – 5% 

3. Прут – 6% 

комунальні потреби – 
4,61 км3/рік 

4. Дніпро – 41% 

внутрішні підземні 
(ґрунтові) води – 

20 км3/рік 

5. Дністер -18% 

6. Тиса – 13% 

7. Південний Буг – 7% сільське господарство – 
1,19 м3/рік 8. Прибережні води – 61% 

Разом – 100% 73,1 км3/рік 19,24 км3/рік 19,24 км3/рік 

* розроблено авторами на основі даних Держводагентства України 

 

Процес управління водогосподарсько-меліоративним комплексом Південного регіону як 
складною еколого-економічною системою передбачає комплексний системний підхід у вирішенні всіх 
завдань розвитку кожної підсистеми і самої еколого-економічної системи, забезпеченні оптимізації 
водокористування та збереженні навколишнього середовища. Розвиток кожної з підсистем і окремих 
галузей в них ставлять різні, а іноді зовсім протилежні вимоги до водних ресурсів, що призводить до 
виникнення конфліктів інтересів у сфері водокористування регіону. При розв’язанні цих конфліктів 
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увага водокористувачів зосереджується на використанні водних ресурсів і умов, а питання охорони та 
відновлення ресурсів покладається на державні владні структури, або зовсім залишається майбутнім 
поколінням.  

Комплексність управління водогосподарською галуззю регіону передбачає вирішення питань 
щодо використання, охорони та відновлення водних ресурсів країни. У зв’язку з цим є безумовна 
потреба в активізації  процесу екологізації водогосподарської діяльності та удосконаленні суспільних 
відносин стосовно забезпечення стійкості та збалансованості розвитку складної водної еколого-

економічної системи регіону.  
У 2015 році Уряд країни затвердив Єдину комплексну стратегію розвитку сільського 

господарства та сільських територій України на 2015-2020 роки, яка надає стратегічну основу для 
розвитку аграрного сектора в цілому, включаючи питання рослинництва, землекористування та 
землеустрою, доступу до кредитів, оподаткування, сільськогосподарських досліджень та освіти, 
механізмів державної підтримки, безпеки харчових продуктів, охорони навколишнього середовища та 
інші суміжні питання. Проте стратегія не розкриває достатньою мірою питання розвитку 
водогосподарської галузі в Україні. У липні 2015 року Міністр аграрної політики та продовольства 
України створив Координаційну раду з п’ятьма робочими групами, перед якими було поставлено 
завдання щодо розроблення стратегії відновлення та розвитку зрошення і дренажу в Україні, і, таким 
чином, це била спроба заповнити стратегічну прогалину Стратегії розвитку сільського господарства та 
сільських територій України на 2015-2020 роки. 

Важливою складовою Стратегії відновлення та розвитку зрошення і дренажу є наукове 
обґрунтування принципів та напрямів удосконалення водної політики та водного менеджменту в 
контексті сталого розвитку водного господарства шляхом запровадження екологічного менеджменту і 
аудиту у водогосподарську галузь України. Вперше дефініція «екологічний менеджмент» пролунала в 
“Порядку денному на XXI століття”, прийнятому в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., у якому підкреслювалось, 
що "екологічний менеджмент варто віднести до ключової домінанти сталого розвитку й одночасно до 
вищих пріоритетів господарської діяльності та підприємництва".  

Для реалій України необхідне відповідне коригування цього поняття з огляду на те, що без 
трансформації загальної системи управління галузями господарсько-виробничого комплексу в 
масштабах країни неможливо говорити про реформування системи управління на локальному рівні, 
тобто на рівні організацій. Таке посилання визначене мотивацією і спонукальними стимулами 
реалізації системи екологічного менеджменту. Мова йде про підготовку відповідного базового 
підґрунтя (законодавчого, нормативного, економічного), яке б забезпечувало розвиток екологічного 
менеджменту в Україні. В даний час можна стверджувати, що системи спонукальних стимулів 
упровадження екологічного менеджменту та аудиту в Україні і за рубежем дещо відрізняються  [13]. 
Для Заходу – це усвідомлене бажання покращити свій імідж та увійти в число лідерів на ринку, що дає 
додаткові шанси отримати гарантію банку на кредит, а для України – прагнення підприємства 
отримати в законодавчому порядку систему пільг (в оподаткуванні, кредитуванні, соціальних 
програмах). Це пояснюється тим, що для українських природокористувачів ще не сформоване те 
доброзичливе макросередовище, яке б спонукало їх до самостійного пошуку дієвих управлінських 
рішень щодо екологізації системи існуючого менеджменту.  

На сьогодні основним державним органом у сфері водного менеджменту в Україні є Державне 
агентство водних ресурсів, яке безпосередньо підпорядковане Міністерству екології та природних 
ресурсів України. Агентство виконує функції менеджменту водних ресурсів, меліорації земель, 
протипаводкового захисту територій, експлуатації гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів 
та меліоративних систем. Функції складні, а іноді їх здійснення призводить до виникнення великої 
кількості конфліктів інтересів.  

Таким чином, можна стверджувати, що найважливіший чинник реформування існуючого 
водного менеджменту на нинішньому етапі – це створення організаційних основ і відповідних 
спонукальних стимулів запровадження у водогосподарську галузь важливих складових водного 
менеджменту, а саме: інноваційного менеджменту з елементами екологічного менеджменту. Однак на 
сьогодні цей напрям розроблено ще явно недостатньо, тоді як стратегічна мета розвитку України 
полягає в перетворенні її природно-ресурсного потенціалу в головну опору економічного зростання 
задля сталого розвитку (sustainable development) з позиції світової спільноти. Екологічний менеджмент 
варто розглядати як якісно нову ідеологію управління водогосподарською діяльністю в ринкових 
умовах, яка базується на принципах: 
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увага водокористувачів зосереджується на використанні водних ресурсів і умов, а питання охорони та 
відновлення ресурсів покладається на державні владні структури, або зовсім залишається майбутнім 
поколінням. 

Комплексність управління водогосподарською галуззю регіону передбачає вирішення питань 
щодо використання, охорони та відновлення водних ресурсів країни. У зв’язку з цим є безумовна 
потреба в активізації  процесу екологізації водогосподарської діяльності та удосконаленні суспільних 
відносин стосовно забезпечення стійкості та збалансованості розвитку складної водної еколого-

економічної системи регіону. 
У 2015 році Уряд країни затвердив Єдину комплексну стратегію розвитку сільського 

господарства та сільських територій України на 2015-2020 роки, яка надає стратегічну основу для 
розвитку аграрного сектора в цілому, включаючи питання рослинництва, землекористування та 
землеустрою, доступу до кредитів, оподаткування, сільськогосподарських досліджень та освіти, 
механізмів державної підтримки, безпеки харчових продуктів, охорони навколишнього середовища та 
інші суміжні питання. Проте стратегія не розкриває достатньою мірою питання розвитку 
водогосподарської галузі в Україні. У липні 2015 року Міністр аграрної політики та продовольства 
України створив Координаційну раду з п’ятьма робочими групами, перед якими було поставлено 
завдання щодо розроблення стратегії відновлення та розвитку зрошення і дренажу в Україні, і, таким 
чином, це била спроба заповнити стратегічну прогалину Стратегії розвитку сільського господарства та 
сільських територій України на 2015-2020 роки.

Важливою складовою Стратегії відновлення та розвитку зрошення і дренажу є наукове 
обґрунтування принципів та напрямів удосконалення водної політики та водного менеджменту в 
контексті сталого розвитку водного господарства шляхом запровадження екологічного менеджменту і 
аудиту у водогосподарську галузь України. Вперше дефініція «екологічний менеджмент» пролунала в 
“Порядку денному на XXI століття”, прийнятому в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., у якому підкреслювалось, 
що "екологічний менеджмент варто віднести до ключової домінанти сталого розвитку й одночасно до 
вищих пріоритетів господарської діяльності та підприємництва". 

Для реалій України необхідне відповідне коригування цього поняття з огляду на те, що без 
трансформації загальної системи управління галузями господарсько-виробничого комплексу в 
масштабах країни неможливо говорити про реформування системи управління на локальному рівні, 
тобто на рівні організацій. Таке посилання визначене мотивацією і спонукальними стимулами 
реалізації системи екологічного менеджменту. Мова йде про підготовку відповідного базового 
підґрунтя (законодавчого, нормативного, економічного), яке б забезпечувало розвиток екологічного 
менеджменту в Україні. В даний час можна стверджувати, що системи спонукальних стимулів 
упровадження екологічного менеджменту та аудиту в Україні і за рубежем дещо відрізняються  [13]. 
Для Заходу це усвідомлене бажання покращити свій імідж та увійти в число лідерів на ринку, що дає 
додаткові шанси отримати гарантію банку на кредит, а для України прагнення підприємства 
отримати в законодавчому порядку систему пільг (в оподаткуванні, кредитуванні, соціальних 
програмах). Це пояснюється тим, що для українських природокористувачів ще не сформоване те 
доброзичливе макросередовище, яке б спонукало їх до самостійного пошуку дієвих управлінських 
рішень щодо екологізації системи існуючого менеджменту. 

На сьогодні основним державним органом у сфері водного менеджменту в Україні є Державне 
агентство водних ресурсів, яке безпосередньо підпорядковане Міністерству екології та природних 
ресурсів України. Агентство виконує функції менеджменту водних ресурсів, меліорації земель, 
протипаводкового захисту територій, експлуатації гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів 
та меліоративних систем. Функції складні, а іноді їх здійснення призводить до виникнення великої 
кількості конфліктів інтересів. 

Таким чином, можна стверджувати, що найважливіший чинник реформування існуючого 
водного менеджменту на нинішньому етапі це створення організаційних основ і відповідних 
спонукальних стимулів запровадження у водогосподарську галузь важливих складових водного 
менеджменту, а саме: інноваційного менеджменту з елементами екологічного менеджменту. Однак на 
сьогодні цей напрям розроблено ще явно недостатньо, тоді як стратегічна мета розвитку України 
полягає в перетворенні її природно-ресурсного потенціалу в головну опору економічного зростання 
задля сталого розвитку (sustainable development) з позиції світової спільноти. Екологічний менеджмент 
варто розглядати як якісно нову ідеологію управління водогосподарською діяльністю в ринкових 
умовах, яка базується на принципах:
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– важливість ролі водного менеджменту для розвитку економіки країни. Водне господарство 
забезпечує галузі економіки, у тому числі і сільське господарство та населення водою для питних і 
комунальних потреб, а також для сільського господарства. Все це створює робочі місця, дозволяє 
розвиватись економіці регіонів і країни в цілому. Стратегія зрошення та дренажу, яка запроваджується 
за допомогою водного менеджменту у водогосподарську галузь, дозволить вирішити пріоритетні 
завдання Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на період до 2020 року; 

– комплексність розвитку економіки, населених пунктів та сільських територій. Принцип 
комплексності дозволить направити інвестиційні ресурси в інноваційний розвиток водогосподарської 
галузі, сільського господарства та сільських територій. Забезпечить створення правового 
інституціонального середовища для утворення і розвитку децентралізованих і екологічно-

збалансованих підприємств та об’єднань в аграрному секторі економіки регіону шляхом 
запровадження державно-приватного партнерства у водогосподарську галузь та ефективного 
менеджменту водних і земельних ресурсів;  

– комплексне управління водними ресурсами. Сільське господарство Південного регіону України 
є потужним користувачем водних ресурсів, однак комплексне управління водними ресурсами має 
передбачати безконфліктне забезпечення якісними водними ресурсами всіх водокористувачів: сільське 
господарство, промисловість, комунальне господарство, населення та рекреацію; 

– відокремлення функцій управління водними ресурсами та інфраструктурою водного 
господарства. На сьогодні ці дві функції управління водними ресурсами здійснює Державне агентство 
водних ресурсів України, що іноді призводить до суперечливих рішень і дій. Гідротехнічні споруди та 
водогосподарські об’єкти побудовані для потреб галузей і мають більш за все регіональне значення 
(протиповіневого захисту, питного водопостачання, меліорації земель, контролю над рівнем ґрунтових 
вод), тому управління цими об’єктами має бути децентралізованим і не поєднуватися з функцією 
управління водними ресурсами. Водокористувачі мають залучатись до управління водними ресурсами 
на рівні меліоративної системи;  

– запровадження державно-приватного партнерства в управління водним господарством для 
забезпечення ефективної і прозорої водної політики. Цей принцип передбачає передачу управління 
зрошувальними і осушувальними системами на нижчий рівень, тобто об’єднання водокористувачів 
(асоціації тощо). На основі досліджень науковців  сумської школи доведено, що державно-приватне 
партнерство у сфері природокористування можна визначити як юридично оформлену на певний термін 
взаємовигідну співпрацю органів і організацій державної влади та бізнес-підприємницьких структур 
відносно природно-ресурсних об’єктів, а також об’єктів природоохоронної (екологічної) 
інфраструктури. Таке партнерство передбачає розподіл відповідальності, ризику та результатів 
діяльності між партнерами з метою найбільш ефективної реалізації проектів у сфері 
природокористування, що мають важливе державне, регіональне і суспільне значення. Виходячи з 
цього, систему державно-приватного партнерства у водному господарстві можна констатувати як 
взаємовигідну співпрацю органів державної системи управління з органами приватної форми власності 
на об’єкти водної інфраструктури. Управління магістральними каналами і трубопроводами та 
водогосподарськими об’єктами міжрегіонального значення може здійснюватися регіональними 
державними операторами, а управління об’єктами меліоративної системи мають здійснювати 
водокористувачі, які об’єднуються в організації або асоціації водокористувачів [14]. 

Законом України «Про державно-приватне партнерство» (2010) визначені організаційно-правові 
засади взаємодії державних органів з приватними партнерами та основні принципи державно-

приватного партнерства, що формуються на договірній основі та визначені у сфері застосування 
державно-приватного партнерства [14]: 

– реконструкція і модернізація об’єктів водного господарства з метою їх екологічної 
безпечності та екологічної надійності. Для виконання цього принципу необхідним є запровадження 
системи екологічного аудиту всієї інфраструктури водогосподарської галузі та сільськогосподарських 
земель, що зрошуються, оскільки базою для розробки етапів відновлення і розширення площ зрошення 
і будівництва меліоративних систем мають бути  результати екологічного аудиту; 

– екологічний аудит як складова водного менеджменту та основа відновлення і розвитку 
водогосподарської галузі. Одним із важливих інструментів екологічного менеджменту в сфері 
природоохоронної діяльності є екологічний аудит. Аудит, як окремий елемент управління, розпочав 
свій розвиток у США на початку 70-х років і вже наприкінці 80-х років ХХ століття деякі компанії 
досягли високих, порівняно з передбаченим законодавством, екологічних показників [12]. Активний 
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екологічний аудит так як і екологічний менеджмент, почав запроваджуватися не тільки в компаніях 
США, але й користувався великою довірою в європейських фірмах. У даний час екологічний аудит 
активно запроваджується на підприємствах Канади, Великобританії, Швеції і в других країнах. 
Лідером розвитку екологічного аудиту є Великобританія, де в 1992 році Британським інститутом 
стандартизації був розроблений Стандарт по управлінню навколишнім природним середовищем BS 
7750 (Specification for Environmental Management System). Починаючи з 80-х років минулого століття, в 
Європі була прийнята система стандартів серії ISO 14000 «Управління навколишнім природним 
середовищем» і ISO 9000 «Управління якістю», які в 1997 році Держстандартом України були 
затверджені як національні державні стандарти і є правовою основою діяльності в сфері екологічного 
аудиту.  

Необхідність організації екологічного аудиту меліорованих земель і водогосподарсько-

меліоративних об’єктів обґрунтовується погіршенням екологічного стану зрошуваних, осушених і 
прилеглих земель, зменшенням об’єму ремонтних і відновлювальних робіт на водогосподарських 
об’єктах і гідротехнічних спорудах, розпаюванням земель меліоративного фонду, зміною форм 
власності на сільськогосподарські землі й водогосподарсько-меліоративні об’єкти, трансформацією 
економічних умов у країні та в системі водного господарства. Екологічний аудит водогосподарських 
об’єктів – інструмент управління господарською діяльністю людини з метою охорони навколишнього 
природного середовища, підвищення екологічної безпеки і зниження імовірності настання ризиків у 
результаті господарської діяльності та в інтересах сталого розвитку. Результати екологічного аудиту є 
основою для розробки напрямів і заходів з реконструкції й модернізації інфраструктури 
водогосподарської галузі та відновлення і розширення площ зрошення з різними технологіями і 
способами поливу сільськогосподарських культур; 

– принцип фінансової та екологічної збалансованості в системі водного менеджменту. 
Реконструкція і модернізація інфраструктури водогосподарської галузі може здійснюватися лише за 
наявності інвестицій, оскільки це процес довготривалий, поступовий і витратний. Модернізація – це не 
просто заміна «старої» інфраструктури, це комплексна система дій, для якої необхідно визначити 
конкретні напрями і пріоритети. Для забезпечення еколого-збалансованого та еколого-безпечного 
використання водних ресурсів необхідно провести реконструкцію зрошувальних каналів, насосних 
станцій, гідротехнічних споруд, оновити парк дощувальних машин і сільськогосподарської техніки. 
Актуальним залишається питання удосконалення методики розрахунку вартості води, що подається на 
зрошення і питні потреби, оскільки це важливий інструмент водної політики і водного менеджменту. 
Тарифи на воду мають прозоро розраховуватися відповідно витратам на транспортування води та 
вартості води як природного ресурсу; 

– екологічний менеджмент як умова забезпечення еколого-безпечного функціонування водного 
господарства в Україні. Для впровадження ефективної системи екологічного менеджменту у 
водогосподарську галузь необхідно: 

а) створення дієвої інституціональної інфраструктури екологічного менеджменту з урахуванням 
чіткого розмежування функцій, прав та обов’язків центральних, регіональних і місцевих органів 
державної та виконавчої влади стосовно водогосподарської діяльності; 

б) розроблення стимулюючої системи оподаткування і механізму пільг для забезпечення еколого-

безпечного і комплексного використання водних ресурсів;  
в) формування гнучкої системи екологічного страхування водогосподарських об’єктів з метою 

акумулювання фінансових коштів на усунення збитків, що можуть завдаватися навколишньому 
природному середовищу;  

г) впровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності, які всебічно сприяють 
екологізації водогосподарської діяльності та впровадженню еколого-безпечних проектів у водне 
господарство;   

д) удосконалення організаційно-економічного механізму запровадження системи екологічного 
менеджменту в Україні, що базується на розробці методології формування екологічного менеджменту; 
здійсненні моніторингу чинного законодавства у системі водогосподарської діяльності з метою його 
удосконалення шляхом запровадження ефективного водного менеджменту. 

Таким чином, забезпечення поліпшення якості навколишнього природного середовища повинне 
стати завданням загальнодержавного значення, а основним шляхом його розв’язання  є удосконалення 
водної політики і водного менеджменту шляхом державної підтримки, розроблення і впровадження 
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екологічний аудит так як і екологічний менеджмент, почав запроваджуватися не тільки в компаніях 
США, але й користувався великою довірою в європейських фірмах. У даний час екологічний аудит 
активно запроваджується на підприємствах Канади, Великобританії, Швеції і в других країнах. 
Лідером розвитку екологічного аудиту є Великобританія, де в 1992 році Британським інститутом 
стандартизації був розроблений Стандарт по управлінню навколишнім природним середовищем BS 
7750 (Specification for Environmental Management System). Починаючи з 80-х років минулого століття, в 
Європі була прийнята система стандартів серії ISO 14000 «Управління навколишнім природним 
середовищем» і ISO 9000 «Управління якістю», які в 1997 році Держстандартом України були 
затверджені як національні державні стандарти і є правовою основою діяльності в сфері екологічного 
аудиту. 

Необхідність організації екологічного аудиту меліорованих земель і водогосподарсько-

меліоративних об’єктів обґрунтовується погіршенням екологічного стану зрошуваних, осушених і 
прилеглих земель, зменшенням об’єму ремонтних і відновлювальних робіт на водогосподарських 
об’єктах і гідротехнічних спорудах, розпаюванням земель меліоративного фонду, зміною форм 
власності на сільськогосподарські землі й водогосподарсько-меліоративні об’єкти, трансформацією 
економічних умов у країні та в системі водного господарства. Екологічний аудит водогосподарських 
об’єктів інструмент управління господарською діяльністю людини з метою охорони навколишнього 
природного середовища, підвищення екологічної безпеки і зниження імовірності настання ризиків у 
результаті господарської діяльності та в інтересах сталого розвитку. Результати екологічного аудиту є 
основою для розробки напрямів і заходів з реконструкції й модернізації інфраструктури 
водогосподарської галузі та відновлення і розширення площ зрошення з різними технологіями і 
способами поливу сільськогосподарських культур;

принцип фінансової та екологічної збалансованості в системі водного менеджменту.
Реконструкція і модернізація інфраструктури водогосподарської галузі може здійснюватися лише за 
наявності інвестицій, оскільки це процес довготривалий, поступовий і витратний. Модернізація це не 
просто заміна «старої» інфраструктури, це комплексна система дій, для якої необхідно визначити 
конкретні напрями і пріоритети. Для забезпечення еколого-збалансованого та еколого-безпечного 
використання водних ресурсів необхідно провести реконструкцію зрошувальних каналів, насосних 
станцій, гідротехнічних споруд, оновити парк дощувальних машин і сільськогосподарської техніки. 
Актуальним залишається питання удосконалення методики розрахунку вартості води, що подається на 
зрошення і питні потреби, оскільки це важливий інструмент водної політики і водного менеджменту. 
Тарифи на воду мають прозоро розраховуватися відповідно витратам на транспортування води та 
вартості води як природного ресурсу;

екологічний менеджмент як умова забезпечення еколого-безпечного функціонування водного 
господарства в Україні. Для впровадження ефективної системи екологічного менеджменту у 
водогосподарську галузь необхідно:

а) створення дієвої інституціональної інфраструктури екологічного менеджменту з урахуванням 
чіткого розмежування функцій, прав та обов’язків центральних, регіональних і місцевих органів 
державної та виконавчої влади стосовно водогосподарської діяльності;

б) розроблення стимулюючої системи оподаткування і механізму пільг для забезпечення еколого-

безпечного і комплексного використання водних ресурсів; 
в) формування гнучкої системи екологічного страхування водогосподарських об’єктів з метою 

акумулювання фінансових коштів на усунення збитків, що можуть завдаватися навколишньому 
природному середовищу; 

г) впровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності, які всебічно сприяють 
екологізації водогосподарської діяльності та впровадженню еколого-безпечних проектів у водне 
господарство;  

д) удосконалення організаційно-економічного механізму запровадження системи екологічного 
менеджменту в Україні, що базується на розробці методології формування екологічного менеджменту; 
здійсненні моніторингу чинного законодавства у системі водогосподарської діяльності з метою його 
удосконалення шляхом запровадження ефективного водного менеджменту.

Таким чином, забезпечення поліпшення якості навколишнього природного середовища повинне 
стати завданням загальнодержавного значення, а основним шляхом його розв’язання  є удосконалення 
водної політики і водного менеджменту шляхом державної підтримки, розроблення і впровадження 
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систем управління якістю довкілля відповідно до стандартів ДСТУ ISO серії 9000 та 14000, принципів 
природоохоронних ініціатив, визнаних у Європі та в світі.  

12.3. Екологічне страхування як інструмент забезпечення екологічної безпеки 
у водному господарстві 

Питання екологічного страхування економіко-екологічних та природно-техногенних ризиків, які 
виникають внаслідок аварії на об’єктах підвищеної небезпеки, екологічних ризиків при перевезенні 
небезпечних вантажів, погодних ризиків при вирощуванні сільськогосподарських культур на 
меліорованих землях досліджувалися багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Зокрема, вагомий 
внесок у розвиток економіки природокористування на меліорованих землях та окремі питання 
теоретичного обґрунтування і запровадження в систему господарської діяльності екологічного 
страхування ризиків внесли вітчизняні вчені: О. Віленчук [15], Т. Галушкіна [16], В. Голян [17], Л. 
Грановська [18], І. Сааджан [19-21], С. Харічков [20], М. Хвесик [17] та інші. Однак питання 
екологічного страхування водогосподарської діяльності на меліорованих землях є недостатньо 
дослідженими і потребують удосконалення як на законодавчо-нормативному, методологічному та 
методичному рівнях, так і в системі удосконалення відповідних механізмів та інструментів щодо 
запровадження екологічного страхування ризиків водогосподарської діяльності на меліорованих 
землях.  

Наші дослідження направлені на теоретико-методичне обґрунтування та розробку організаційно-

економічного механізму запровадження екологічного страхування ризиків водогосподарської 
діяльності на меліорованих землях як підґрунтя для впровадження ефективного водного менеджменту 
та забезпечення екологічної, економічної та продовольчої безпеки регіону. Теоретико-методичні 
аспекти формування системи екологічного страхування ризиків водогосподарської діяльності на 
меліорованих землях розроблені на основі системного підходу та узагальнення теоретичних положень. 
Запровадження системи екологічного страхування потребує з’ясування і удосконалення понятійно-

категорійного апарату, який можна розділити на групи, а саме: загальні умови страхування і специфіка 
страхових відносин; процес формування страхових екологічних фондів і резервів; процес і порядок 
розподілу страхового фонду; економічний простір страхових операцій. Екологічне страхування 
діяльності водогосподарсько-меліоративних об’єктів – це страхування цивільної відповідальності 
власників водогосподарсько-меліоративних об’єктів (страхувальників) за шкоду, завдану інтересам 
третіх осіб внаслідок виникнення природних і техногенних небезпек, що створюють економічні, 
соціальні та екологічні збитки. Екологічне страхування господарської діяльності на меліорованих 
землях – це страхування господарської діяльності на меліорованих землях від імовірних погодних, 
екологічних, економічних, організаційних та техногенних ризиків, що створюють економічні збитки.  

Водогосподарсько-меліоративний комплекс південного регіону є багатофункціональним 
утворенням, яке включає систему водогосподарських об’єктів, гідротехнічних споруд та меліоративних 
систем, а також господарську діяльність на меліорованих землях. Існуючий технічний стан об’єктів 
водогосподарсько-меліоративного комплексу та екологічний стан меліорованих земель свідчать про 
присутність реальних еколого-економічних ризиків при їх використанні як на регіональному, так і на 
національному рівнях. Останнім часом зростає екологічна напруга в системі водогосподарсько-

меліоративного комплексу за рахунок природного старіння меліоративних систем і мереж, зменшення 
обсягів відновлювальних робіт, у тому числі з реконструкції водогосподарських об’єктів, 
меліоративних систем, нераціонального використання меліорованих земель та відсутності ефективної 
системи моніторингу за їх станом. 

З метою зниження імовірності виникнення ризиків при використанні меліоративних об’єктів та 
господарській діяльності на меліорованих землях необхідне запровадження системи екологічного 
страхування як суб’єктів водогосподарської діяльності на меліорованих землях від імовірних погодних, 
екологічних і техногенних ризиків, так і третіх осіб, що потрапляють у зону екологічної або 
техногенної катастрофи.  

Під ризиком, у системі водогосподарсько-меліоративного комплексу, пропонуємо розуміти 
кількісно виміряну імовірність непередбаченої події з порушенням функціонування об’єкту, споруди, 
системи і пов’язаними наслідками у вигляді втрати, збитку, шкоди та поділяти ризики на об’єктивні, 
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які виникають незалежно від діяльності людини в результаті погодних, технологічних і технічних 
ризиків, та суб’єктивні ризики, які виникають у результаті прийняття управлінських рішень людиною в 
процесі водогосподарської діяльності [26]. Враховуючи, що водогосподарсько-меліоративний 
комплекс є складною еколого-економічною системою, яка перебуває в стані ринкових трансформацій, 
в основу теоретико-методологічного підходу щодо управління екологічними, технічними, 
технологічними та погодними ризиками нами покладено ряд наукових принципів (системності, 
комплексності, превентивності, інформованості, прийняття ризику, мінімізації ризику, оптимальності, 
інтегрованості, адресності, доцільності зниження ризику, повноти та визначеності). Методологічною 
базою для розробки теоретичного підходу щодо ідентифікації ризиків у системі водогосподарської 
діяльності на меліорованих землях та розробки алгоритму запровадження системи екологічного 
страхування у водогосподарсько-меліоративний комплекс є концептуальні  принципи  [22].  

Дослідження показали, що існуючий недостатньо збалансований стан водогосподарсько-

меліоративного комплексу потребує розробки відповідного організаційно-економічного механізму 
запровадження екологічного страхування ризиків водогосподарської діяльності на 
сільськогосподарських землях [23] (рис. 12.2). 
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- першим етапом є визначення першочергових об’єктів господарювання, які своєю діяльністю 
обумовлюють необхідність запровадження екологічного страхування. Потенційно небезпечними 
об’єктами є водогосподарсько-меліоративні об’єкти, які в результаті настання гідродинамічної аварії 
негативно впливають на стан навколишнього середовища, а також господарська діяльність на 
меліорованих землях; 

- наступним етапом є ідентифікація виникнення ризиків. Досліджується досконалість 
водогосподарсько-меліоративних об’єктів та еколого-меліоративний стан меліорованих земель, 
аналізується статистика нещасних випадків, враховується професійна підготовка персоналу, яка може 
впливати на імовірність виникнення ризику; 

- обґрунтовується перелік страхових випадків, які негативно впливають на стан навколишнього 
природного середовища та підлягають екологічному страхуванню. До страхових випадків належать 
гідродинамічні аварії техногенного та природного характеру на водогосподарсько-меліоративних 
об’єктах та нераціональне використання меліорованих земель, яке призводить до зниження показників 
родючості; 

- наступним етапом є вибір прийнятної форми екологічного страхування. Так як діяльність 
водогосподарсько-меліоративних об’єктів призводить до виникнення екологічно небезпечної ситуації з 
глобальним та національним характером, то необхідно проводити обов’язкове екологічне страхування. 
Оскільки, господарська діяльність на меліорованих землях має локальний характер, пропонується 
добровільне екологічне страхування; 

- проведення актуарних розрахунків при обов’язковому екологічному страхуванні передбачає 
визначення страхового тарифу на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 
р. N 1788. а при страхуванні господарської діяльності на меліорованих землях згідно Постанови КМУ 
№ 1000 від 11.07.2002 р. “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування 
врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень…”; 

 - згідно діючого договору екологічного страхування, у разі настання страхового випадку, 
визначається розмір страхового відшкодування третім особам.  

На основі вище наведеного організаційно-економічного механізму запровадження екологічного 
страхування ризиків водогосподарської діяльності на меліорованих землях можна розробити модель 
процедури екологічного страхування в системі водогосподарської діяльності, складовими якої є: 
суб’єкти екологічного страхування; умови страхування; методика визначення еколого-економічних 
ризиків та страхової суми, страхового тарифу, франшизи та страхової плати; укладання договору 
екологічного страхування на визначений термін; дії з боку суб’єктів договору екологічного 
страхування при настанні страхового випадку; припинення договору страхування. Актуальним 
питанням є обґрунтування системи екологічного аудиту меліорованих земель і водогосподарсько-

меліоративних об’єктів як передумови  екологічного страхування. 
Значущість зрошувальних меліорацій для Південного регіону України пов’язана не тільки з 

природно-кліматичними умовами, але і з низкою соціально-економічних чинників, а саме: наявністю 
потужного водогосподарсько-меліоративного комплексу, зростанням попиту на сільськогосподарську 
продукцію і водні ресурси,  багаторічний період підготовки висококваліфікованих фахівців для 
водного господарства і зрошуваного землеробства. 

На території Півдня України побудована значна кількість водогосподарських об’єктів, які 
посилюють гідродинамічну небезпеку регіону: Головний Каховський магістральний канал та 
гідроелектростанція, каскад водосховищ на р. Дніпро. Сумарний повний об’єм водосховищ каскаду – 
43,7 млрд м3, корисний проектний об’єм – 18,7 млрд м3, але на сьогодні корисний об’єм водосховищ 
становить 7,7 млрд м3. За даними «Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в 
Україні за 2010 р.» у Державному агентстві водних ресурсів України, для запобігання аварій, 
катастроф, надзвичайних ситуацій та реагування на них затверджено перелік потенційно небезпечних 
об’єктів, який налічує 231 об’єкт, що знаходяться на балансі водогосподарських організацій. Всі ці 
об’єкти не складають єдиного комплексу споруд, розрахованого на надійний захист від погодно-

техногенних ризиків. Крім того, значна кількість їх, через брак коштів на експлуатацію, з кожним 
роком втрачає надійність і створює загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі і 
внаслідок можливих гідродинамічних аварій на водогосподарських об’єктах і гідротехнічних спорудах.  

На території Херсонської області побудовано 426,6 тис. га меліоративних систем, у тому числі: 
Каховська ЗС 57% (243,1 тис. га), Краснознам’янська ЗС 24% (102 тис. га), Інгулецька ЗС 4% (18,2 тис. 
га), системи місцевого зрошення 10% (42,3 тис. га), локальні ЗС (21,2 тис. га). Розпаювання земель, 
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недостатнє державне фінансування на реконструкцію зрошувальних систем, висока вартість 
дощувальної техніки, неправомірне розукомплектування внутрішньогосподарської меліоративної 
мережі призвело до скорочення площ меліорованих земель, на яких здійснюють свою діяльність 
сільськогосподарські підприємства.  Із наявних 426,6 тис. га зрошуваних земель у 2017 році 
зрошувалося 310 тис. га, однак з кожним роком площа сільськогосподарських земель на території 
Херсонської області збільшується.  

Процес переходу природної екологічної системи в еколого-економічну під впливом техногенного 
навантаження, а саме – будівництва потужного водогосподарсько-меліоративного комплексу, можна 
представити в декілька етапів, залежно від можливостей системи зберігати стан надійності та 
рівноваги. Перший етап переходу від екосистеми до еколого-економічної системи відзначається 
відсутністю накопичення техногенних змін (рівновага системи не порушена). Другий етап – перехід з 
абсолютно стійкого стану системи в стан, який характеризується незначними залишковими 
техногенними змінами (умовна рівновага стану еколого-економічної системи).  Накопичення змін 
призводить до переходу системи з одного стану в інший (еколого-економічна система набуває 
локальних порушень рівноваги). Третій етап переходу еколого-економічної системи настає як 
граничний стан, який характеризується повним порушенням рівноваги і неможливістю відновлюватися 
і самовідновлюватися. 

Умови можливого переходу еколого-економічної системи з одного стану в інший залежать від 
накопичення локальних змін, що викликані техногенним навантаженням та зниженням екологічного 
потенціалу екосистеми. Межі місткості еколого-економічної системи – це її здатність витримувати 
навантаження антропогенних і техногенних факторів, які характеризуються показниками надійності: 
стійкість, рівновага, живучість та безпека. Однак стійкість системи, тобто її здатність до протидії 
негативним зовнішнім і внутрішнім факторам, не є безмежною, вона визначається таким показником, 
як екологічний потенціал, або поріг стійкості еколого-економічної системи, тобто таким рівнем 
зовнішнього впливу, за яким система втрачає свою здатність до самовідновлення і деградує.  

Для оцінки впливу економічного розвитку на екологічну рівновагу в еколого-економічних 
системах використовуються такі інтегральні характеристики, як: 

– абсолютні збитки навколишнього природного середовища, які вимірюються в конкретних 
одиницях стану біогеоценозів флори і фауни; 

– компенсаційні можливості еколого-економічної системи, які характеризуються її 
відновлюваністю в природних і примусових режимах; 

– небезпека порушення природного балансу, визначення величини незворотних збитків і 
локальних екологічних змін; 

– рівень концентрації екологічних збитків, який характеризується масштабами впливу 
антропогенного і техногенного тиску на навколишнє середовище. 

Особливістю цих характеристик є їх функціональна зміна в часі. Локальні антропогенні 
навантаження, які створюються в різних районах, формують загальний екологічний стан регіону. 
Враховуючи існуючу концепцію ненульового ризику при управлінні еколого-економічною системою, а 
також сутність існуючих концепцій визначення ступеня ризику, наразі необхідно розробити схему 
управління еколого-економічним ризиком регіону. Оскільки техногенні навантаження на природні 
екосистеми призводять до наслідків всебічного характеру, то розрахунок збитків пропонується 
проводити у вартісному еквіваленті з метою зведення їх до єдиного базису. Згідно технічної 
(технократичної) концепції, після ідентифікації джерел небезпеки необхідно визначити імовірність 
настання ризиків та можливий їх рівень. Для цього використовують феноменологічний метод 
оцінювання ризику, в основу якого покладено визначення імовірності настання аварійного процесу. З 
метою зменшення  коштів, які необхідно буде витратити на ліквідацію наслідків аварії на об’єктах 
водогосподарсько-меліоративного комплексу, розробляються методики прогнозування надзвичайних 
ситуацій та зниження імовірності їх виникнення, а також розраховуються можливі еколого-економічні 
збитки при виникненні надзвичайної ситуації на певній території.  

Система екологічної безпеки регіону передбачає аналіз, планування і прогнозування екологічної 
ситуації залежно від тих чи інших антропогенних впливів, їх акумулятивного, транстериторіального й 
іншого ефектів. Це визначає необхідність оцінки сукупного ризику ведення господарської діяльності. 
Отже, необхідна система управління ризиком господарської діяльності в регіоні повинна бути 
невід’ємною складовою частиною регіональної системи екологічної безпеки. 
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недостатнє державне фінансування на реконструкцію зрошувальних систем, висока вартість 
дощувальної техніки, неправомірне розукомплектування внутрішньогосподарської меліоративної 
мережі призвело до скорочення площ меліорованих земель, на яких здійснюють свою діяльність 
сільськогосподарські підприємства.  Із наявних 426,6 тис. га зрошуваних земель у 2017 році 
зрошувалося 310 тис. га, однак з кожним роком площа сільськогосподарських земель на території 
Херсонської області збільшується. 

Процес переходу природної екологічної системи в еколого-економічну під впливом техногенного 
навантаження, а саме будівництва потужного водогосподарсько-меліоративного комплексу, можна 
представити в декілька етапів, залежно від можливостей системи зберігати стан надійності та 
рівноваги. Перший етап переходу від екосистеми до еколого-економічної системи відзначається 
відсутністю накопичення техногенних змін (рівновага системи не порушена). Другий етап перехід з 
абсолютно стійкого стану системи в стан, який характеризується незначними залишковими 
техногенними змінами (умовна рівновага стану еколого-економічної системи).  Накопичення змін 
призводить до переходу системи з одного стану в інший (еколого-економічна система набуває 
локальних порушень рівноваги). Третій етап переходу еколого-економічної системи настає як 
граничний стан, який характеризується повним порушенням рівноваги і неможливістю відновлюватися 
і самовідновлюватися.

Умови можливого переходу еколого-економічної системи з одного стану в інший залежать від 
накопичення локальних змін, що викликані техногенним навантаженням та зниженням екологічного 
потенціалу екосистеми. Межі місткості еколого-економічної системи це її здатність витримувати 
навантаження антропогенних і техногенних факторів, які характеризуються показниками надійності: 
стійкість, рівновага, живучість та безпека. Однак стійкість системи, тобто її здатність до протидії 
негативним зовнішнім і внутрішнім факторам, не є безмежною, вона визначається таким показником, 
як екологічний потенціал, або поріг стійкості еколого-економічної системи, тобто таким рівнем 
зовнішнього впливу, за яким система втрачає свою здатність до самовідновлення і деградує. 

Для оцінки впливу економічного розвитку на екологічну рівновагу в еколого-економічних 
системах використовуються такі інтегральні характеристики, як:

абсолютні збитки навколишнього природного середовища, які вимірюються в конкретних 
одиницях стану біогеоценозів флори і фауни;

компенсаційні можливості еколого-економічної системи, які характеризуються її 
відновлюваністю в природних і примусових режимах;

небезпека порушення природного балансу, визначення величини незворотних збитків і 
локальних екологічних змін;

рівень концентрації екологічних збитків, який характеризується масштабами впливу 
антропогенного і техногенного тиску на навколишнє середовище.

Особливістю цих характеристик є їх функціональна зміна в часі. Локальні антропогенні 
навантаження, які створюються в різних районах, формують загальний екологічний стан регіону. 
Враховуючи існуючу концепцію ненульового ризику при управлінні еколого-економічною системою, а 
також сутність існуючих концепцій визначення ступеня ризику, наразі необхідно розробити схему 
управління еколого-економічним ризиком регіону. Оскільки техногенні навантаження на природні 
екосистеми призводять до наслідків всебічного характеру, то розрахунок збитків пропонується 
проводити у вартісному еквіваленті з метою зведення їх до єдиного базису. Згідно технічної 
(технократичної) концепції, після ідентифікації джерел небезпеки необхідно визначити імовірність 
настання ризиків та можливий їх рівень. Для цього використовують феноменологічний метод 
оцінювання ризику, в основу якого покладено визначення імовірності настання аварійного процесу. З 
метою зменшення  коштів, які необхідно буде витратити на ліквідацію наслідків аварії на об’єктах 
водогосподарсько-меліоративного комплексу, розробляються методики прогнозування надзвичайних 
ситуацій та зниження імовірності їх виникнення, а також розраховуються можливі еколого-економічні 
збитки при виникненні надзвичайної ситуації на певній території. 

Система екологічної безпеки регіону передбачає аналіз, планування і прогнозування екологічної 
ситуації залежно від тих чи інших антропогенних впливів, їх акумулятивного, транстериторіального й 
іншого ефектів. Це визначає необхідність оцінки сукупного ризику ведення господарської діяльності. 
Отже, необхідна система управління ризиком господарської діяльності в регіоні повинна бути 
невід’ємною складовою частиною регіональної системи екологічної безпеки.
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Розробка методичного підходу до оцінки ризиків у водогосподарській діяльності на 
меліорованих землях та їх екологічне страхування – найбільш вагомий  стратегічний напрям 
досягнення прийнятного рівня безпеки для населення, навколишнього природного середовища та 
об’єктів економіки. 

Екологічне страхування об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу – інструмент 
акумулювання коштів для фінансування як превентивних заходів, так і майбутнього покриття збитків, 
що виникають при настанні страхового випадку.  

Галуззю із вищим рівнем ризику, порівняно з іншими, є сільське господарство, яке залежить від 
таких неконтрольованих чинників, як природно-кліматичні умови, біологічні фактори, сезонність 
виробництва, коливання ринкової кон’юнктури, тривалий період обороту капіталу, складність зміни 
асортименту продукції та технологій, зміни у державній політиці регулювання господарської 
діяльності. В даному випадку ризик полягає у відсутності гарантій отримання запланованих 
виробничих результатів.   

Починаючи з 80-х рр. ХХ ст., у розвинених країнах, насамперед у Нідерландах, США, Японії та 
деяких інших, у практику природоохоронної діяльності стала активно впроваджуватися концепція 
управління, яка базується на положеннях ризик-аналізу. Згідно з концепцією, індикатором ризику 
зниження якості навколишнього природного середовища є стан здоров’я людини, виражений за 
допомогою спеціальних показників ризику [23]. 

Ідентифікацію еколого-економічних ризиків при здійсненні водогосподарської діяльності на 
меліорованих землях можна визначити за: 

– рівнем еколого-економічних ризиків, оцінюванням прийнятності та надмірної небезпеки 
діяльності водогосподарсько-меліоративних об’єктів, пов’язаної з імовірністю настання 
гідродинамічної аварії, що має несприятливі наслідки для навколишнього природного середовища; 

– проведенням екологічного аудиту водогосподарсько-меліоративних об’єктів та меліорованих 
земель, у результаті якого можна оцінити екологічну небезпеку та відповідальність за можливий збиток 
як для навколишнього природного середовища, так і для третіх осіб; 

– керування еколого-економічним ризиком шляхом зниження ціни еколого-економічних ризиків 
при заданих обмеженнях на витратні ресурси. 

Повністю виключити виникнення техногенного ризику (імовірність аварії, катастрофи) на 
водогосподарському об’єкті неможливо. В даний час імовірність виникнення техногенного ризику 
збільшилася за рахунок застарілого стану водогосподарських об’єктів.  

Екологічне страхування забезпечує виконання системи заходів по заохоченню додаткових 
фінансових позабюджетних ресурсів в охорону навколишнього природного середовища і новий напрям 
у страховому бізнесі.  

У зв’язку з цим виділяють декілька рівнів невизначеності (табл. 12.3).  

Таблиця 12.3 
Характеристика невизначеності 

Рівні невизначеності Характеристика 

Невизначеності немає (визначеність) Наслідки можна точно передбачити 

Перший рівень (об’єктивна невизначеність) Наслідки подій та їх імовірність відомі 
Другий рівень (суб’єктивна невизначеність) Наслідки подій відомі, а імовірність – ні 

Третій рівень (повна невизначеність) Наслідки відомі не повною мірою і їх імовірність 
невідома 

 

При функціонуванні водогосподарсько-меліоративних об’єктів та господарській діяльності на 
меліорованих землях існує другий рівень невизначеності (суб’єктивна невизначеність), тобто наслідки 
подій відомі, а імовірність виникнення – ні. Однак між категоріями невизначеність, ризик, втрати існує 
тісний взаємозв’язок, а саме: якщо нам відома імовірність виникнення ризику, ми можемо розрахувати 
більш точні збитки, а при невизначеності – збитки прораховуються, але не достатньо точно (рис. 12.3). 

Під ризиком у системі водогосподарсько-меліоративного комплексу розуміємо потенційну, 
кількісно виміряну імовірність непередбаченої події з порушенням функціонування об’єкту, споруди, 
системи і пов’язаними наслідками у вигляді втрати, збитку, шкоди. При діяльності водогосподарсько-

меліоративного об’єкта та господарській діяльності на меліорованих землях виникають об’єктивні та 
суб’єктивні ризики.  
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Рис. 12.3. Взаємозв’язок категорій «невизначеність – ризик – втрати» 
 

Суб’єктивні ризики – ризики, які виникають у результаті прийняття неефективних і не вірних 
управлінських рішень людиною при управлінні водогосподарськими об’єктами. Об’єктивні ризики – 

ризики, які виникають не залежно від діяльності людини в результаті погодних, технологічних і 
технічних факторів. 

Імовірність виникнення ризику при використані меліорованих земель – імовірність того, що під 
впливом природно-кліматичних факторів виникнуть економічні збитки для фермерського 
господарства, тобто імовірність небажаного результату. Імовірність при цьому означає можливість 
одержання невизначеного результату.  

Діяльність водогосподарсько-меліоративного об’єкта призводить до виникнення ризиків, які 
наведені в таблиці 12.4. 

Таблиця 12.4 

Види ризиків при функціонуванні об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу 

Вид ризику Фактори виникнення ризику 

Організаційний 
Не ефективна система управління, різні форми власності, прогалини в 
законодавчо-нормативному та інституціональному забезпеченні. 

Технічний 
Моральний і фізичний знос об’єктів, споруд, систем, інженерно-

конструкторські дефекти. 

Еколого-економічний 

Імовірність виникнення екологічних і економічних збитків у результаті того, 
що водогосподарсько-меліоративний об’єкт, споруда чи система не виконує 
своїх проектних функцій і негативно впливає на навколишнє природне 
середовище. 

Економічний 
Недостатність фінансування експлуатаційної діяльності, заходів з 
реконструкції та модернізації об’єктів, споруд, систем. 

Природний Геологічні, гідрогеологічні, природно-кліматичні умови. 

Погодний 
Імовірність виникнення негативних природно-кліматичних факторів: опади, 
град, суховії, пилові бурі, заморозки. 

Соціальний 

Відсутність мотивації до праці, низький рівень заробітної плати, освіти, 
погіршення умов проживання населення, низькі превентивні заходи з боку 
держави, демографічної проблеми. 

Катастрофічно-

техногенного впливу 

Підтоплення і затоплення території та інші зміни навколишнього природного 
середовища в результаті гідродинамічної аварії. 
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Рис. 12.3. Взаємозв’язок категорій невизначеність  ризик  втрати

Суб’єктивні ризики ризики, які виникають у результаті прийняття неефективних і не вірних 
управлінських рішень людиною при управлінні водогосподарськими об’єктами. Об’єктивні ризики
ризики, які виникають не залежно від діяльності людини в результаті погодних, технологічних і 
технічних факторів.

Імовірність виникнення ризику при використані меліорованих земель імовірність того, що під 
впливом природно-кліматичних факторів виникнуть економічні збитки для фермерського 
господарства, тобто імовірність небажаного результату. Імовірність при цьому означає можливість 
одержання невизначеного результату. 

Діяльність водогосподарсько-меліоративного об’єкта призводить до виникнення ризиків, які 
наведені в таблиці 12.4.

Таблиця 12.4
Види ризиків при функціонуванні об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу
Вид ризику Фактори виникнення ризику

Організаційний Не ефективна система управління, різні форми власності, прогалини в 
законодавчо-нормативному та інституціональному забезпеченні.

Технічний Моральний і фізичний знос об’єктів, споруд, систем, інженерно-

конструкторські дефекти.

Еколого-економічний

Імовірність виникнення екологічних і економічних збитків у результаті того, 
що водогосподарсько-меліоративний об’єкт, споруда чи система не виконує 
своїх проектних функцій і негативно впливає на навколишнє природне 
середовище.

Економічний Недостатність фінансування експлуатаційної діяльності, заходів з 
реконструкції та модернізації об’єктів, споруд, систем.

Природний Геологічні, гідрогеологічні, природно-кліматичні умови.

Погодний Імовірність виникнення негативних природно-кліматичних факторів: опади, 
град, суховії, пилові бурі, заморозки.

Соціальний
Відсутність мотивації до праці, низький рівень заробітної плати, освіти, 
погіршення умов проживання населення, низькі превентивні заходи з боку 
держави, демографічної проблеми.

Катастрофічно-

техногенного впливу
Підтоплення і затоплення території та інші зміни навколишнього природного 
середовища в результаті гідродинамічної аварії.
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Результати аналізу наукових та практичних розробок вітчизняних вчених дають можливість 
зробити висновок про необхідність зберегти наявний водогосподарсько-меліоративний комплекс як 
основу стабільного розвитку аграрного сектору економіки та забезпечення продовольчої безпеки 
України. Досі не вирішеними залишаються питання екологічної та технічної надійності меліоративних 
і водогосподарських об’єктів та шляхи зниження імовірності виникнення  еколого-економічних ризиків 

при їх експлуатації та використанні меліорованих земель.  
Результати аналізу існуючої законодавчо-нормативної бази показали недостатній рівень 

законодавчого забезпечення щодо запровадження системи екологічного страхування в Україні, 
оскільки  норми цивільного та страхового законодавства повною мірою не відображають специфіку 
відносин у сфері природокористування, галузі охорони навколишнього природного середовища та не 
враховують соціальну складову екологічного страхування. Для ефективного запровадження у 
водогосподарську діяльність системи екологічного страхування розроблено методичний підхід щодо 
екологічного страхування господарської діяльності на меліорованих землях та методичний підхід 
екологічного страхування ризиків використання  водогосподарсько-меліоративних об’єктів. Для 
створення належних умов ефективного функціонування системи екологічного страхування пропонуємо 
внести доповнення до Закону України «Про екологічне страхування» [24], удосконалити понятійно-

категорійний апарат, включити методики визначення об’єкту та суб’єкту екологічного страхування, 
класифікувати страхові випадки як при експлуатації водогосподарсько-меліоративних об’єктів, так і 
при господарській діяльності на меліорованих землях, методику визначення страхової суми, страхового 
тарифу, страхового платежу, розміру збитку, страхової виплати, коефіцієнту підвищеного ризику, 
доплати до страхової виплати, загальної суми страхової виплати. Схема формування та визначення 
складових процедури екологічного страхування наведена в таблиці 12.5.  

Таблиця 12.5 
Схема формування складових системи екологічного страхування господарської діяльності  

на меліорованих землях 
Показник Методика розрахунку Підстава 

1. Страхова 
сума 

Сст= С * Ц * S ,          
де Сст – страхова сума, грн.; 
С – середня врожайність с.-г. культур на меліорованих 
землях за останні 3 роки, ц; 
Ц – ціна реалізації 1 ц продукції за результатами минулого 
року: 
S – площа посіву розрахункового періоду. 

Авторські доповнення згідно 
Постанови КМУ № 1000 від 
11.07.2002 р. “Про затвердження 
Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування 
врожаю с.-г. культур і 
багаторічних насаджень…” 

2. Страховий 
тариф 

Від 7,5% до 9,5 % для с.-г. культур Херсонської області 

Постанова КМУ № 1000 від 
11.07.2002 р. “Про затвердження 
Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування 
врожаю с.-г. культур і 
багаторічних насаджень…” 

3. Страховий 
платіж 

У відсотках від страхової суми, для с.-г. культур 
Херсонської області від 7,5% до 9,5 % 

Постанова КМУ № 1000 від 
11.07.2002 р. “Про затвердження 
Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування 
врожаю с.-г. культур і 
багаторічних насаджень…” 

4. Збиток 

З = (Вс – Вф) * S * Ц,        
де З – збиток урожаю; 
Вс – середня врожайність за 3 роки; 
Вф – фактична врожайність розрахункового періоду; 
Ц – ціна реалізації 1 ц продукції визначена в договорі 
страхування, але не вища, ніж на момент виплати 
страхового відшкодування; 
S – площа посіву с.-г. культур розрахункового періоду. 

Авторські доповнення згідно 
Постанови КМУ № 1000 від 
11.07.2002 р. “Про затвердження 
Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування 
врожаю с.-г. культур і 
багаторічних насаджень…” 

5. Страхова 
виплата 

Відсоток від страхового платежу  
(70%-95%) 

Розробка авторів 
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Продовження табл. 12.5 
 

6. Коефіцієнт 
підвищеного 
ризику 

Кі.р. = КR / КRмакс ,             

де Кі.р. – коефіцієнт підвищеного еколого-економічного 
ризику; 
КR – кількість еколого-економічних ризиків, які виникли за 
період господарської діяльності на меліорованих землях 
при вирощуванні с.-г. культур; 
КRмакс. – максимальна кількість еколого-економічних 
ризиків, які передбачені договором екологічного 
страхування.    

Розробка авторів 

7. Індекс 
інфляції 10,4 % 

Згідно даних Державного комітету 
статистики України  

8. Доплата до 
страхової 
виплати 

Дс = Вз * Іінф. * Кі.р ,                                                               

де Дс – страхова доплата після закінчення договору 
страхування; 
Вз – розмір відшкодування збитку в результаті виникнення 
еколого-економічних ризиків; 
Іінф. – індекс інфляції розрахункового періоду; 
Кі.р. – коефіцієнт підвищеного еколого-економічного ризику. 

Розробка авторів 

9. Загальна 
сума страхової 
виплати 

Св = Вз + Дс ,                          

де Св – страхова виплата після закінчення договору 
страхування; 
Дс – страхова доплата після закінчення договору 
страхування. 

Розробка авторів  

 

Для впровадження організаційно-економічного механізму екологічного страхування авторами 
дослідження пропонується удосконалення організаційної структури Державного агентства водних 
ресурсів України, яке передбачає введення функцій екологічного страхування ризиків використання 
водогосподарських об’єктів, гідротехнічних споруд та меліоративних систем на рівень Державного 
агентства водних ресурсів (макрорівень) та екологічного страхування водогосподарської діяльності на 
меліорованих землях на рівень міжрайонних та районних управлінь водного господарства 
(мікрорівень) [25]. 

12.4. Екологічного моніторингу сільськогосподарських земель, що 
зрошуються як базис для розвитку водного менеджменту 

Серед пріоритетів сталого соціально-економічного розвитку України об’єктивно постає 
необхідність забезпечення еколого-збалансованого розвитку аграрного сектора економіки, який є 
неможливим без переорієнтації господарського механізму сільськогосподарських підприємств на 
раціональне природокористування та збереження земельно-ресурсного потенціалу. 
Сільськогосподарське землекористування є однією з форм негативного впливу на стан навколишнього 
середовища. Ігнорування екологічних засад сільськогосподарського природокористування неминуче 
буде прискорювати деградацію і виснаження унікальних природних ресурсів Південного регіону 
України, зменшувати еколого-економічну ефективність аграрного виробництва і, в кінцевому рахунку, 
поглиблювати економічні та соціально-екологічні проблеми забезпечення продовольчої безпеки. 

Екологізація землекористування та обмеження негативного впливу сільськогосподарської 
діяльності на стан земельних і водних ресурсів у зоні зрошення потребує формування відповідної 
ефективної системи екологічного контролю, покликаного перевіряти виконання планів і заходів щодо 
раціонального природокористування та охорони земельних ресурсів, дотримання вимог екологічного 
законодавства та природоохоронних нормативів, особливо у зоні активного розвитку зрошуваного 
землеробства, шляхом удосконалення системи водного менеджменту. Вирішальне значення у 
розв’язанні цих завдань належить запровадженню ефективного механізму екологічного моніторингу 
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Продовження табл. 12.5

6. Коефіцієнт 
підвищеного 
ризику

Кі.р. = КR / КRмакс ,            
де Кі.р. коефіцієнт підвищеного еколого-економічного 
ризику;
КR кількість еколого-економічних ризиків, які виникли за 
період господарської діяльності на меліорованих землях 
при вирощуванні с.-г. культур;
КRмакс. максимальна кількість еколого-економічних 
ризиків, які передбачені договором екологічного 
страхування.   

Розробка авторів

7. Індекс 
інфляції 4 %

Згідно даних Державного комітету 
статистики України 

8. Доплата до 
страхової 
виплати

Дс = Вз * Іінф. * Кі.р ,                  
де Дс страхова доплата після закінчення договору 
страхування;
Вз розмір відшкодування збитку в результаті виникнення 
еколого-економічних ризиків;
Іінф. індекс інфляції розрахункового періоду;
Кі.р. коефіцієнт підвищеного еколого-економічного ризику.

Розробка авторів

9. Загальна 
сума страхової 
виплати

Св = Вз + Дс ,                         
де Св страхова виплата після закінчення договору 
страхування;
Дс страхова доплата після закінчення договору 
страхування.

Розробка авторів 

Для впровадження організаційно-економічного механізму екологічного страхування авторами 
дослідження пропонується удосконалення організаційної структури Державного агентства водних 
ресурсів України, яке передбачає введення функцій екологічного страхування ризиків використання 
водогосподарських об’єктів, гідротехнічних споруд та меліоративних систем на рівень Державного 
агентства водних ресурсів (макрорівень) та екологічного страхування водогосподарської діяльності на 
меліорованих землях на рівень міжрайонних та районних управлінь водного господарства 
(мікрорівень) [25].

Екологічного моніторингу сільськогосподарських земель, що 
зрошуються як базис для розвитку водного менеджменту

Серед пріоритетів сталого соціально-економічного розвитку України об’єктивно постає 
необхідність забезпечення еколого-збалансованого розвитку аграрного сектора економіки, який є 
неможливим без переорієнтації господарського механізму сільськогосподарських підприємств на 
раціональне природокористування та збереження земельно-ресурсного потенціалу. 
Сільськогосподарське землекористування є однією з форм негативного впливу на стан навколишнього 
середовища. Ігнорування екологічних засад сільськогосподарського природокористування неминуче 
буде прискорювати деградацію і виснаження унікальних природних ресурсів Південного регіону 
України, зменшувати еколого-економічну ефективність аграрного виробництва і, в кінцевому рахунку, 
поглиблювати економічні та соціально-екологічні проблеми забезпечення продовольчої безпеки.

Екологізація землекористування та обмеження негативного впливу сільськогосподарської 
діяльності на стан земельних і водних ресурсів у зоні зрошення потребує формування відповідної 
ефективної системи екологічного контролю, покликаного перевіряти виконання планів і заходів щодо 
раціонального природокористування та охорони земельних ресурсів, дотримання вимог екологічного 
законодавства та природоохоронних нормативів, особливо у зоні активного розвитку зрошуваного 
землеробства, шляхом удосконалення системи водного менеджменту. Вирішальне значення у 
розв’язанні цих завдань належить запровадженню ефективного механізму екологічного моніторингу 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  563 

 

сільськогосподарських земель, який потребує особливої уваги у контексті трансформації 
природоохоронного законодавства України до вимог Європейського Союзу. 

Науковому дослідженню еколого-економічних проблем сільськогосподарського 
землекористування, еколого-меліоративних проблем використання та охорони зрошуваних земель 
присвячені праці вітчизняних вчених: В.А. Голяна [27], В.В. Горлачука [28], Г.Д. Гуцуляка [29], 
Л.М. Грановської [30], Д.С. Добряка [31-33], Л.Я. Новаковського [34-35], М.І. Ромащенка [12-13], 

А.Я. Сохнича [38], М.Г. Ступеня [39-40], А.М. Третяка [41], О.І. Фурдичка [42-43], М.А. Хвесика [17, 
44] та інших вчених. Серед відомих іноземних учених, які досліджували екологічні проблеми 
землекористування, слід виділити К. Гофмана [70], Дж. Медоуза [46], Т. Панайота [47] та інших 
науковців. 

Водночас існує необхідність у подальшому удосконаленні теоретико-методичних та науково-

практичних засад удосконалення системи екологічного моніторингу зрошуваних земель з урахуванням 
існуючої законодавчо-нормативної бази, екологічних обмежень та стимулів раціонального 
природокористування шляхом впровадження ефективного менеджменту водних і земельних ресурсів. 

На основі узагальнення світового та вітчизняного досвіду розроблено структурно-логічну схему 
розвитку екологічного моніторингу сільськогосподарських земель у зоні зрошення (рис. 12.4), оскільки 
існуюча структура системи моніторингу земель, моніторингу ґрунтів та екологічного моніторингу 
сільськогосподарських земель у зоні зрошення, її управління є малоефективними тому, що 
використовується система параметрів радянських часів, яка не гармонізована з Європейськими 
стандартами.  

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  
В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

 

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ МОНІТОРИНГ ГРУНТІВ 

 

ТЕНДЕНЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 

 

Позитивні: отримання проектної 
врожайності 
сільськогосподарських культур; 
управління режимами ґрунтів 
(гідрогеологічними, термічними, 
біологічними та ін.); окультурення 
ґрунтів тощо. 

Негативні: використання інтенсивних 
технологій без дотримання основних законів 
зрошуваного землеробства; недотримання 
науково-обґрунтованих сівозмін; розвиток 
деградаційних процесів (підйом РГВ, 
підтоплення, вторинне засолення та 
осолонцювання; погіршення агрофізичних 
властивостей ґрунтів; забруднення ґрунтів та 
сільськогосподарських рослин важкими 
металами тощо). 

 

ОЦІНКА ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ 
ЗРОШЕННЯ  

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ: 
- вдосконалення законодавчо-нормативного забезпечення щодо екологізації 
землекористування в умовах зрошення; 
- вдосконалення земельних відносин у законодавстві та гармонізація його з 
директивами  ЄС; 
- запровадження інструментарію щодо оптимізації способів економічно доцільного 
й екологічно безпечного використання зрошуваних земель; 
- збереження ландшафтного та біологічного різноманіття; 
- диференціація і спеціалізація виробництва сільськогосподарської продукції; 
- розвиток екологічного та органічного сільськогосподарського виробництва. 
- ґрунтозахисний та ресурсозберігаючий режими зрошення, ґрунтозахисний 
обробіток ґрунту та науково-обґрунтовані норми внесення добрив із врахуванням 
еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель; 
- комплексна меліорація зрошуваних земель; 
- еколого-економічна реабілітація, залуження та рекультивація деградованих 
зрошуваних земель; 
- консервація техногенно забруднених зрошуваних земель. 
  

Рис.12.4. Структурно-логічна схема розвитку екологічного моніторингу  
сільськогосподарських земель у зоні зрошення 
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Аналіз існуючої ситуації з використання сільськогосподарських земель у зоні зрошення свідчить, 
що зрошувані землі відігравали й відіграватимуть важливу роль у забезпеченні країни продовольством. 
Це зумовлено тим, що значна частина території країни знаходиться в зоні недостатнього та нестійкого 
зволоження, а отже, стале землеробство цих регіонів можливе тільки за умов зрошення. В свою чергу, 
поливні землі є страховим фондом стабільного виробництва сільськогосподарської продукції, особливо 
в посушливі та гостро посушливі роки. Однією із ключових вимог відновлення та подальшого розвитку 
зрошення сільськогосподарських культур у Херсонській області є запровадження ефективної системи 
екологічного моніторингу як зрошуваних, так і інших сільськогосподарських земель, результатом якої 
є база для формування як системи водогосподарської діяльності, так і напрямів удосконалення водної 
політики. 

Особливого значення набувають дослідження зміни стану зрошуваних ґрунтів після припинення 
їх зрошення, оскільки на цих землях відмічаються складні негативні процесі, а саме: вторинне 
осолонцювання та засолення ґрунтів. Крім того, на зрошуваних землях виникають проблеми, які 
пов’язані з недосконалою системою організації сільськогосподарського виробництва та 
впорядкуванням угідь, порушенням  технологічної цілісності зрошуваних масивів, яка спричинена, з 
одного боку, паюванням земель і, як наслідок, подрібненням та збільшенням кількості 
землекористувачів, а з іншого –недосконалою системою управління і експлуатації 
внутрішньогосподарських систем.  

Методичний підхід до еколого-економічної оцінки сільськогосподарських земель на основі 
екологічного моніторингу як базис для проведення реабілітації сільськогосподарських земель за 
кількісними та якісними показниками базується  на розрахунку коефіцієнта екологічної стабільності 
території (Кек.ст) і який визначає у подальшому структуру землекористування (табл. 12.6) [48, 49]. 

Таблиця 12.6 

Динаміка коефіцієнта екологічної стабільності території Херсонської області 

Адміністративні райони 
Коефіцієнт екологічної стабільності земель (Кек.ст) 

2012 р. 2015 р. 
Бериславський 0,26 0,32 

Білозерський 0,31 0,42 

Великолепетиський 0,22 0,16 

Великоолександрівський 0,21 0,21 

Верхньорогачицький 0,30 0,30 

Високопільський 0,21 0,22 

Генічеський 0,45 0,47 

Голопристанський 0,52 0,52 

Горностаївський 0,21 0,19 

Іванівський 0,20 0,20 

Каланчацький 0,32 0,26 

Каховський 0,22 0,22 

Нижньосірогозький 0,17 0,17 

Новоронцовський 0,28 0,27 

Новотроїцький 0,30 0,31 

Олешківський 0,37 0,47 

Скадовський 0,37 0,37 

Чаплинський 0,22 0,22 

м. Нова Каховка 0,43 0,43 

м. Херсон 0,25 0,25 

Середнє значення 0,29 0,30 
 

На основі експертних оцінок розроблено шкалу градації величини коефіцієнта екологічної 
стабільності території: нестабільна територія (Кек.ст) <0,33; нестійко стабільна (Кек.ст) змінюється в 
межах 0,34–0,50; середньостабільна (Кек.ст) – 0,51-0,66; стабільна (Кек.ст) >0,67. Визначено, що територія 
Херсонської області за рівнем коефіцієнта екологічної стабільності (0,30) є нестабільною територією. В 
основу методичного підходу покладено теоретичний підхід щодо оцінки рівня еколого-економічної 
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є база для формування як системи водогосподарської діяльності, так і напрямів удосконалення водної 
політики.

Особливого значення набувають дослідження зміни стану зрошуваних ґрунтів після припинення 
їх зрошення, оскільки на цих землях відмічаються складні негативні процесі, а саме: вторинне 
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одного боку, паюванням земель і, як наслідок, подрібненням та збільшенням кількості 
землекористувачів, а з іншого недосконалою системою управління і експлуатації 
внутрішньогосподарських систем. 

Методичний підхід до еколого-економічної оцінки сільськогосподарських земель на основі 
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Таблиця 12.6
Динаміка коефіцієнта екологічної стабільності території Херсонської області

Адміністративні райони Коефіцієнт екологічної стабільності земель (Кек.ст)

2012 р. 2015 р.
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каланчацький
Каховський
Нижньосірогозький
Новоронцовський
Новотроїцький
Олешківський
Скадовський
Чаплинський
м. Нова Каховка
м. Херсон
Середнє значення

На основі експертних оцінок розроблено шкалу градації величини коефіцієнта екологічної 
стабільності території: нестабільна територія (Кек.ст) <0,33; нестійко стабільна (Кек.ст) змінюється в 
межах 0,34 0,50; середньостабільна (Кек.ст) -0,66; стабільна (Кек.ст) >0,67. Визначено, що територія 
Херсонської області за рівнем коефіцієнта екологічної стабільності (0,30) є нестабільною територією. В 
основу методичного підходу покладено теоретичний підхід щодо оцінки рівня еколого-економічної 
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ефективності використання агроландшафтів Півдня України як цілісної територіальної системи, яка 
висвітлена у внутрішньорегіональному аспекті. 

Актуальним на сьогодні є питання збільшення площ вирощування екологічно-безпечної 
сільськогосподарської продукції. З метою визначення статусу сільськогосподарських земель як 
спеціальної сировинної зони та контролю за її використанням для вирощування високоякісної 
сировини при зрошенні удосконалено методичний підхід та обґрунтовано необхідність розширення 
переліку показників екологічного моніторингу зрошуваних сільськогосподарських земель 
гідрогеолого-меліоративними показниками, а саме: якість зрошувальних вод, глибина залягання та 
мінералізація ґрунтових вод, ступінь засолення та осолонцювання ґрунту й порід зони аерації та на 
основі їх розроблено систему інтегральної оцінки придатності зрошуваних земель для вирощування 
екологічно-безпечної сільськогосподарської продукції. 

На основі методичного підходу проведена інтегральна оцінка зрошуваних сільськогосподарських 
земель, що включає критерії та показники за такими групами: санітарно-гігієнічного стану ґрунтів, 
екологічної стійкості ґрунту, агрохімічних показників  родючості грунтів та гідрогеолого-меліоративні 
показники стану земельних ресурсів. Сукупність цих показників діагностує ступінь стійкості 
екологічного середовища відносно різних видів деградаційних процесів в умовах зрошення. При цьому 
інтегральна оцінка виконується за комплексом показників, що характеризують склад, властивості, 
структуру і стан основних складових екосистеми, спрямованість та інтенсивність процесів її 
трансформації в умовах зрошення, стан забруднення вод і ґрунтів та інші екологічні зміни. Інтегральна 
оцінка має стати основою для проведення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, 
протиерозійного та інших видів районування зрошуваних земель, впровадження інструментів та 
важелів економічного стимулювання, раціонального використання ґрунтозахисних технологій та 
підвищення родючості ґрунтів (рис. 12.5). Удосконалення існуючої системи управління моніторингом 
грунтів можливе лише шляхом формування та запровадження Єдиної державної системи екологічного 
моніторингу (ЄДСЕМ), яка носитиме регіональний характер і визначатиме територіальні підсистеми 
ЄДСЕМ у формуванні регіональної системи екологічного моніторингу. 

З метою підвищення рівня екологічної безпечності використання зрошуваних 
сільськогосподарських земель на основі Єдиної державної системи екологічного моніторингу 
зрошуваних земель необхідно розробити та науково обґрунтувати сценарії еколого-орієнтованих 
систем землекористування в зоні зрошення, а саме: використання зрошуваних земель для вирощування 
екологічно-безпечної продукції; використання зрошуваних земель у загальноприйнятих зональних 
системах зрошуваного землеробства; вилучення земель зі зрошення шляхом консервації окремих 
масивів зрошуваних земель, що знаходяться у деградованому стані. 

 

 

Рис. 12.5. Інтегральна оцінка умов придатності зрошуваних земель Херсонської області для 
вирощування екологічно-безпечної сільськогосподарської продукції 
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Інтенсифікація зрошуваного землеробства, підвищення рівнів антропогенних навантажень на 
агроландшафти вимагають системного підходу до проблем використання зрошуваних земель, які 
повинні вирішуватись на основі даних екологічного моніторингу, що дозволяє виявити зміни, провести 
комплексну оцінку, напрями відтворення і ліквідації наслідків негативних деградаційних процесів 
ґрунтів [50-52]. Спрямованість, періодичність і швидкість перетворень ґрунтів під впливом зрошення 
визначається якістю поливних вод, початковим станом ґрунтів, ступенем природної дренованості 
території, технологією зрошення та інтенсивністю використання зрошуваних земель. Екологічний 
моніторинг зрошуваних земель, як базис для удосконалення водного менеджменту, дає системну 
оцінку екологічної ситуації, показує ступінь ураженості територій негативними явищами і можливість 
розробки пропозицій щодо усунення деградаційних процесів і розвитку зрошувальних меліорацій. 

Для оцінки подальшого ефективного використання зрошуваних земель розроблені різні сценарії 
еколого-орієнтовних систем землекористування з урахуванням екологічного стану зрошуваних земель 
(рис. 12.6). 

 

 
 

Рис. 12.6. Схема еволюції зрошуваних ґрунтів 
 

Вибір моделей оптимального розвитку екологічних ситуацій при подальшому використанні 
зрошуваних земель здійснюється шляхом багатофакторного аналізу розподіленої в просторі та часі 
інформації, що характеризує мінливість санітарно-гігієнічного стану ґрунту (забруднення цезієм, 
стронцієм, важкими металами, пестицидами), показники екологічної стійкості ґрунту (вміст гумусу в 
орному шарі, реакція ґрунтового розчину, щільність складення ґрунту та ін.), агрохімічні показники 
(вміст макро- та мікроелементів) та гідрогеолого-меліоративні показники (якість зрошувальних вод, 
глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод та ін.) (рис. 12.6). На базі екологічного моніторингу 

розроблено та науково обґрунтовано сценарії еколого-орієнтованих систем землекористування в зоні 
зрошення, а також удосконалено систему екологічних обмежень, нормативів та правил щодо 
запровадження сценаріїв еколого-орієнтованих систем землекористування та забезпечення 
екологічного нормування антропогенного навантаження на сільськогосподарські землі в зоні зрошення 
(рис. 12.7). 

Удосконалення системи екологічних обмежень, нормативів та правил, яка побудована за 
ієрархічним принципом, проводилось на основі  формування відповідних блоків: еколого-технічного, 
еколого-технологічного, еколого-економічного, соціально-екологічного, координаційного та блоку 
регламентації, контролю, збору і обробки інформації (рис. 12.8). 
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агроландшафти вимагають системного підходу до проблем використання зрошуваних земель, які 
повинні вирішуватись на основі даних екологічного моніторингу, що дозволяє виявити зміни, провести 
комплексну оцінку, напрями відтворення і ліквідації наслідків негативних деградаційних процесів 
ґрунтів [50-52]. Спрямованість, періодичність і швидкість перетворень ґрунтів під впливом зрошення 
визначається якістю поливних вод, початковим станом ґрунтів, ступенем природної дренованості 
території, технологією зрошення та інтенсивністю використання зрошуваних земель. Екологічний 
моніторинг зрошуваних земель, як базис для удосконалення водного менеджменту, дає системну 
оцінку екологічної ситуації, показує ступінь ураженості територій негативними явищами і можливість 
розробки пропозицій щодо усунення деградаційних процесів і розвитку зрошувальних меліорацій.

Для оцінки подальшого ефективного використання зрошуваних земель розроблені різні сценарії 
еколого-орієнтовних систем землекористування з урахуванням екологічного стану зрошуваних земель 
(рис. 12.6).
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стронцієм, важкими металами, пестицидами), показники екологічної стійкості ґрунту (вміст гумусу в 
орному шарі, реакція ґрунтового розчину, щільність складення ґрунту та ін.), агрохімічні показники 
(вміст макро- та мікроелементів) та гідрогеолого-меліоративні показники (якість зрошувальних вод, 
глибина залягання та мінералізація ґрунтових вод та ін.) (рис. 12.6). На базі екологічного моніторингу
розроблено та науково обґрунтовано сценарії еколого-орієнтованих систем землекористування в зоні 
зрошення, а також удосконалено систему екологічних обмежень, нормативів та правил щодо 
запровадження сценаріїв еколого-орієнтованих систем землекористування та забезпечення 
екологічного нормування антропогенного навантаження на сільськогосподарські землі в зоні зрошення 
(рис. 12.7).

Удосконалення системи екологічних обмежень, нормативів та правил, яка побудована за 
ієрархічним принципом, проводилось на основі  формування відповідних блоків: еколого-технічного, 
еколого-технологічного, еколого-економічного, соціально-екологічного, координаційного та блоку 
регламентації, контролю, збору і обробки інформації (рис. ).

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  567 

 

 

 

ЗРОШУВАНІ ЗЕМЛІ 
Організація та ведення 

ЄДЕМЗЗ*
 

Сценарії використання 
зрошуваних земель 

 

ЄСІЗПУР**
 

 

до
бр

ий
 

 

за
до

віл
ьн

ий
 

 

не
за
до

віл
ьн

ий
 

Модель 1. Зрошувані землі використовуються для вирощування 
екологічно-безпечної продукції, одержання високоякісної сировини для 
виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування. 

Модель 2. Загальноприйнята зональна система зрошуваного 
землеробства. Застосування профілактичних меліоративних заходів 

Модель 3. Можливість використання зрошуваних земель для 
вирощування сільськогосподарської продукції за еколого-орієнтованими 
технологіями, після застосування комплексу меліоративних заходів. 

Модель 4. Загальноприйнята зональна система зрошуваного землеробства 
із обов’язковим застосуванням комплексу меліоративних заходів. 

Модель 5. Радикальні зміни в системі зрошуваного землеробства. 
Впровадження ґрунтозахисної системи землеробства, ґрунтозахисного 
режиму зрошення, оптимізація структури посівних площ на фоні меліорації 
води і ґрунтів. 

Модель 6. Вилучення земель зі зрошення для відновлення показників 
родючості і екологічної безпечності ґрунтів. 

Модель 6.1. Загальноприйнята зональна 
система неполивного землеробства із 
обов’язковим застосуванням комплексу 
меліоративних заходів. 

Модель 6.2. Консервація окремих масивів 
зрошуваних земель, що знаходяться в деградо-

ваному стані, впровадження лісомеліорацій, 
агролісомеліорацій та біомеліорацій. 
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Рис. 12.7. Сценарії впровадження еколого-орієнтовних систем землекористування 
Примітка: *ЄДЕМЗЗ –  Єдиний державний екологічний моніторинг зрошуваних земель; 

**ЄСІЗПУР – Єдина система інформаційного забезпечення підтримки управлінських рішень 
 

Для територій, агроекологічний стан яких не перешкоджає одержанню високоякісної сировини 
для виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування, природоохоронні заходи включають: 

 організаційні заходи: організація та здійснення екологічного моніторингу зрошуваних земель із 
застосуванням ГІС – технологій; 

 інженерно-меліоративні заходи: використання систем інженерного закритого і відкритого 
дренажу, внутрішньогосподарської зрошувальної мережі у проектному режимі; 

 агромеліоративні заходи: внесення розрахункових доз гною та профілактичних доз (0,5-1,5 

т/га) кальцієвмісних сполук. Використання місцевих екологічно-безпечних  сировинних 
ресурсів і відходів промисловості: сапропелі, ставковий мул, а також сидерати (фітомеліорація); 

 агротехнічні заходи:  
 - зональні системи науково-обґрунтованої структури посівних площ, чергування культур у 

сівозмінах; 
 - диференцьована система обробітку ґрунту, що передбачає різні способи та глибини обробітку з 

урахуванням біологічних особливостей культур, здатності попередників у сівозмінах поліпшувати 
фізико-хімічні, агрофізичні, агрохімічні властивості ґрунтів;  

 - раціональне використання добрив визначається за існуючим рівнем забезпеченості ґрунту 
рухомими елементами живлення і гумусом, біологічними особливостями культур, рівнем 
запрограмованого врожаю. Застосування бактеріальних добрив, які можуть замінити до 30 кг/га діючої 
речовини азотного або фосфорного добрива; 
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 режим зрошення: оптимальний екологічно безпечний. Водозберігаючий екологічно безпечний 
(при обмеженості водних ресурсів). 

Для територій, агрохімічні показники ґрунтової родючості і показники санітарно – гігієнічного 
стану ґрунту, яких  дозволяють одержати високоякісну сировину для виробництва 
сільськогосподарської продукції, природоохоронні заходи включають: 

 організаційні заходи: організація та здійснення екологічного моніторингу зрошуваних земель із 
застосуванням ГІС – технологій; 

 інженерно-меліоративні заходи: реконструкція і ремонт систем інженерного закритого і 
відкритого дренажу, внутрішньогосподарської зрошувальної мережі; 

 агромеліоративні заходи: внесення підвищених доз гною (5-10 т/га) та профілактичних доз 
(0,5-1,5 т/га) кальцієвмісних сполук. Обмежене, науково-обгрнутоване  використання 
мінеральних добрив. Використання місцевих екологічно чистих сировинних ресурсів і відходів 
промисловості: сапропелі, ставковий мул, а також сидерати; 

 агротехнічні заходи:  
 - оптимізація структури посівних площ, чергування культур у сівозмінах. Включення у сівозміну 

багаторічних і злакових трав, сидератів, зайнятих парів, зернобобових, соле- і солонцестійких культур; 
 - грунтозахисна система обробітку ґрунту;  
 - застосування органо-мінеральної системи удобрення. 

 режим зрошення: водозберігаючий екологічно безпечний на фоні заходів з хімічної меліорації 
води та посиленого контролю за станом земель. 

Для територій, на яких неможливо одержати якісну сировину, придатну для виробництва 
еколого-безпечних продуктів, природоохоронні заходи включають: 

 організаційні заходи: організація та здійснення екологічного моніторингу зрошуваних земель із 
застосуванням ГІС – технологій; 

 агромеліоративні заходи: внесення кальцієвмісних сполук у дозах від 2 до 5 т/га, підвищених 
доз гною (до 15-20 т/га). Використання місцевих екологічно чистих сировинних ресурсів і 
відходів промисловості: сапропелі, ставковий мул, а також сидерати;  

 агротехнічні заходи: Радикальні зміни в системі зрошуваного землеробства:  
 - оптимізація структури посівних площ, чергування культур у сівозмінах. Включення у сівозміну 

багаторічних і злакових трав, сидератів, зайнятих парів, зернобобових, соле- і солонцестійких культур. 
На солончакових і солонцевих ґрунтах впровадження спеціальних ґрунтозахисних сівозмін;  

 - грунтозахисна система обробітку ґрунту; 
 - при зрошенні, особливо мінералізованими водами, застосування органо-мінеральної системи 

удобрення як фактор поліпшення не тільки умов живлення рослин, а й агрофізичних і фізико-хімічних 
властивостей ґрунту; 

 режим зрошення: грунтозахисний на фоні заходів з хімічної меліорації води та ґрунтів, 
адаптованих засобів та технологій зрошення, систематичного контролю за станом земель; 

 заходи з детоксикації ґрунту: промивка ґрунту, внесення адсорбентів (сапропель, вапно, торф); 
фітомеліорація; підбір толерантних культур до окремих видів забруднення; 

 інженерно-меліоративні заходи: реконструкція і ремонт систем інженерного закритого і 
відкритого дренажу, внутрішньогосподарської зрошувальної мережі. 

Організаційно-економічний механізм запровадження екологічного моніторингу 
сільськогосподарських земель у зоні зрошення здійснюється за допомогою інструментів земельної 
політики: нормативи, стандарти, порядки, рекомендації та інструкції. Нормативна база охорони ґрунтів 
та раціонального використання земельних ресурсів в умовах зрошення в системі екологічного 
моніторингу має бути побудована за ієрархічним принципом і включати наступні блоки: еколого-

технічні та еколого-технологічні норми; еколого-економічні та соціально-екологічні норми; 
ґрунтоохоронні норми; координацію розробки і виконання програм спостережень за станом 
навколишнього середовища; регламентацію і контроль збору та обробки достовірних і порівнянних 
даних; зберігання інформації, ведення спеціальних банків даних та їх гармонізацію (узгодження, 
телекомунікаційний зв’язок) з міжнародними еколого-інформаційними системами; діяльність з оцінки і 
прогнозу стану об’єктів навколишнього природного середовища, природних ресурсів, відгуків 
екосистем і здоров’я населення на антропогенний вплив; доступність інтегрованої екологічної 
інформації широкому колу споживачів. 
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Виходячи із теорії районування сільськогосподарських земель стосовно Херсонської області, у тому 
числі зрошуваних, розроблено систему екологічного нормування антропогенного навантаження (рис. 12.8). 

Так, у Законі України «Про землеустрій» ст. 24 визначено, що державні стандарти, норми і 
правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що 
регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, 
економічних, соціальних, природно – кліматичних та інших умов. У Законі України «Про охорону 
земель» ст. 28 визначено, що стандартизація і нормування в галузі охорони земель полягають у 
забезпеченні екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо 
якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження на господарського 
освоєння земель. Відповідно до статті 29 Закону України «Про охорону земель» до нормативних 
документів із стандартизації у галузі охорони земель належать: 

 терміни, поняття, класифікації; 
 методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель; 
 вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, 

прогнозування зміни родючості ґрунтів; 
 вимоги до раціонального використання та охорони земель; 
 технічні умови процесів та послуг у сфері охорони земель; 
 інші нормативні документи зі стандартизації у галузі охорони земель. 

Нормативна база охорони ґрунтів та раціонального використання земельних ресурсів в системі 
екологічного моніторингу має бути побудована за ієрархічним принципом і включати наступні блоки: 

 еколого-технічні та еколого-технологічні норми; 
 еколого-економічні та соціально-екологічні норми; 
 грунто-охоронні норми; 
 координацію розробки і виконання програм спостережень за станом навколишнього 

середовища; 
 регламентацію і контроль збору і обробки достовірних і порівнянних даних; 
 зберігання інформації, ведення спеціальних банків даних і їх гармонізацію (узгодження, 

телекомунікаційний зв'язок) з міжнародними еколого-інформаційними системами; 
 діяльність з оцінки і прогнозу стану об'єктів навколишнього природного середовища, 

природних ресурсів, відгуків екосистем і здоров'я населення на антропогенний вплив; 
 доступність інтегрованої екологічної інформації широкому колу споживачів (рис. 3.6.). 

Еколого-технічні та еколого-технологічні норми включають обмеження на використання 
екологічно-небезпечної техніки, агротехнологій, агрохімікатів і пестицидів на зрошуваних землях, 
регламентацію з екологічних позицій технологій вирощування сільськогосподарських культур з 
урахуванням еколого-меліоративного стану ґрунтів, регламентацію технологій вирощування 
екологічно-безпечної продукції для дитячого та дієтичного харчування в умовах зрошення. Еколого-

економічні та соціально-екологічні норми включають нормативи, правила, вимоги до управління 
землекористуванням в умовах зрошення, що спрямовані на досягнення екологічної безпеки в 
аграрному секторі економіки. До цих норм віднесені: нормативи плати і розміри платежів за 
використання зрошуваних земель з урахуванням їхньої екологічної та соціальної цінності; правила 
врахування еколого-безпечної господарської діяльності в умовах зрошення при наданні кредитів, 
призначенні податкових пільг тощо; важелі стимулювання виконання екологічних нормативів, правил 
та вимог і санкцій за їхнє порушення. Нормативи і правила екологічної безпеки включають дотримання 
гранично допустимих концентрацій забруднюючих та токсичних речовин у ґрунтах, зрошувальних, 
дренажних і ґрунтових водах. До екологічних норм віднесені екологічно-допустимі нормативи 
антропогенного навантаження на зрошувані землі. В групу ресурсно-господарських нормативів і 
правил входять нормативи регулювання використання земельних ресурсів: оптимальне співвідношення 
земельних угідь в умовах зрошення (рілля, сіножаті, пасовища тощо); система параметрів оцінки 
вмісту поживних речовин, гумусу, фізичних та фізико-хімічних властивостей зрошуваних та вилучених 
зі зрошення земель тощо; нормативи збереження стійкості зрошуваних ґрунтів; правила вилучення 
зрошуваних земель з інтенсивного обробітку.  

Одним із заходів, що забезпечить впровадження еколого-орієнтовних систем землекористування 
на базі екологічного моніторингу в умовах зрошення, окремо необхідно виділити – виведення земель зі 
зрошення. Нині цей процес відбувається спонтанно, без дотримання будь-яких правил та вимог. Часто 
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Виходячи із теорії районування сільськогосподарських земель стосовно Херсонської області, у тому 
числі зрошуваних, розроблено систему екологічного нормування антропогенного навантаження (рис. 12.8).

Так, у Законі України «Про землеустрій» ст. 24 визначено, що державні стандарти, норми і 
правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що 
регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, 
економічних, соціальних, природно кліматичних та інших умов. У Законі України «Про охорону 
земель» ст. 28 визначено, що стандартизація і нормування в галузі охорони земель полягають у 
забезпеченні екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо 
якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження на господарського 
освоєння земель. Відповідно до статті 29 Закону України «Про охорону земель» до нормативних 
документів із стандартизації у галузі охорони земель належать:

 терміни, поняття, класифікації;
 методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель;
 вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, 

прогнозування зміни родючості ґрунтів;
 вимоги до раціонального використання та охорони земель;
 технічні умови процесів та послуг у сфері охорони земель;
 інші нормативні документи зі стандартизації у галузі охорони земель.

Нормативна база охорони ґрунтів та раціонального використання земельних ресурсів в системі 
екологічного моніторингу має бути побудована за ієрархічним принципом і включати наступні блоки:

 еколого-технічні та еколого-технологічні норми;
 еколого-економічні та соціально-екологічні норми;
 грунто-охоронні норми;
 координацію розробки і виконання програм спостережень за станом навколишнього 

середовища;
 регламентацію і контроль збору і обробки достовірних і порівнянних даних;
 зберігання інформації, ведення спеціальних банків даних і їх гармонізацію (узгодження, 

телекомунікаційний зв'язок) з міжнародними еколого-інформаційними системами;
 діяльність з оцінки і прогнозу стану об'єктів навколишнього природного середовища, 

природних ресурсів, відгуків екосистем і здоров'я населення на антропогенний вплив;
 доступність інтегрованої екологічної інформації широкому колу споживачів (рис. 3.6.).

Еколого-технічні та еколого-технологічні норми включають обмеження на використання 
екологічно-небезпечної техніки, агротехнологій, агрохімікатів і пестицидів на зрошуваних землях, 
регламентацію з екологічних позицій технологій вирощування сільськогосподарських культур з 
урахуванням еколого-меліоративного стану ґрунтів, регламентацію технологій вирощування 
екологічно-безпечної продукції для дитячого та дієтичного харчування в умовах зрошення. Еколого-

економічні та соціально-екологічні норми включають нормативи, правила, вимоги до управління 
землекористуванням в умовах зрошення, що спрямовані на досягнення екологічної безпеки в 
аграрному секторі економіки. До цих норм віднесені: нормативи плати і розміри платежів за 
використання зрошуваних земель з урахуванням їхньої екологічної та соціальної цінності; правила 
врахування еколого-безпечної господарської діяльності в умовах зрошення при наданні кредитів, 
призначенні податкових пільг тощо; важелі стимулювання виконання екологічних нормативів, правил 
та вимог і санкцій за їхнє порушення. Нормативи і правила екологічної безпеки включають дотримання 
гранично допустимих концентрацій забруднюючих та токсичних речовин у ґрунтах, зрошувальних,
дренажних і ґрунтових водах. До екологічних норм віднесені екологічно-допустимі нормативи 
антропогенного навантаження на зрошувані землі. В групу ресурсно-господарських нормативів і 
правил входять нормативи регулювання використання земельних ресурсів: оптимальне співвідношення 
земельних угідь в умовах зрошення (рілля, сіножаті, пасовища тощо); система параметрів оцінки 
вмісту поживних речовин, гумусу, фізичних та фізико-хімічних властивостей зрошуваних та вилучених 
зі зрошення земель тощо; нормативи збереження стійкості зрошуваних ґрунтів; правила вилучення 
зрошуваних земель з інтенсивного обробітку. 

Одним із заходів, що забезпечить впровадження еколого-орієнтовних систем землекористування 
на базі екологічного моніторингу в умовах зрошення, окремо необхідно виділити виведення земель зі 
зрошення. Нині цей процес відбувається спонтанно, без дотримання будь-яких правил та вимог. Часто 
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зрошення продовжується там, де воно обов’язково має бути припиненим і, навпаки, поливи не 
проводяться тільки тому, що відсутні технічні засоби для цього.  

Виведення земель зі зрошення має здійснюватися з дотриманням вимог, наведених на рисунку 
12.9. 

 

 
 

Рис. 12.9. Умови вилучення земель зі зрошення 

 

Одним із напрямів реабілітації сільськогосподарських земель є консервація земель – це 
виведення із сільськогосподарського обігу земель на певний термін для здійснення заходів щодо 
відновлення їхньої родючості. Першочерговому виведенню із сільськогосподарського обігу підлягають 
малопродуктивні, ерозійно-небезпечні та техногенно-забруднені землі. Консервація земельних ділянок 
здійснюється шляхом залуження або заліснення. 

Заліснення – один з дієвих заходів поліпшення екологічної стабільності земельної території. 
Подальше заліснення виведених угідь сприятиме відновленню ними природного стану. 

Консервація земель здійснюється за наявності: 
 порушення поверхні земельних ділянок внаслідок землетрусів, зсувів, карстоутворення, 

повеней; 
 еродованих земель, перезволожених земель з підвищеною кислотністю або засоленістю та ґрунтів, 

забруднених хімічними речовинами й іншими видами забруднень, небезпечних для здоров’я людей; 
 малопродуктивних земель, ґрунти яких характеризуються негативними природними 

властивостями, низькою родючістю; 
 радіаційно небезпечних, радіоактивно забруднених земель або забруднених важкими металами 

та іншими хімічними елементами [53]. Віднесення сільськогосподарських угідь до деградованих, 
малопродуктивних земель відбувається з урахуванням основних показників, що характеризують 
ґрунтові властивості й зумовлюють потребу в консервації земель (еродованість, скелетність, 
ґумусованість, засоленість, осолонцьованість, фізична деградація та ін.). На ці властивості необхідно 
зважати диференційовано, залежно від прородно-сільськогосподарської зони. Згідно Закону України 
"Про охорону земель", статті 172 "Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно 
забруднених земель" консервації підлягають: 

 деградовані і малопродуктивні землі, господарське використання яких є екологічно-

небезпечним та економічно-неефективним;  
 техногенно забруднені земельні ділянки, на яких неможливо одержати екологічно чисту 

продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я (табл. 12.7); 
 консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського використання на 

визначений термін та залуження або заліснення; 
 консервація земель здійснюється за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування на підставі договорів з власниками; 
 порядок консервації земель встановлюється законодавством України. 
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Таблиця 12.7 

Показники, що характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації земель 
за природно-сільськогосподарськими зонами 

Властивості й ознаки 
ґрунтів 

Одиниці виміру 

Показники ґрунтових властивостей (з 
урахуванням зонального 

місцеположення) 
1 2 3 

1. Еродованість (змитість 
та дефльованість) 

Ступінь еродованості ґрунтів Розмиті, сильно та середньо змиті, сильно 
та середньо дефльовані 

2. Скелетність Уміст уламків гірських порід 
розміром 3 мм, % 

> 26 % від об’єму ґрунту (у 30 см шарі 
ґрунту) 

3. Легкий 
гранулометричний склад 

Уміст фізичної глини (часток 
діаметром менше 0,01 мм), % 

зони Степу і Сухого степу - до 10 

4. Важкий 
гранулометричний склад 
поверхнево оглеєних 
ґрунтів 

Уміст фізичної глини (часток 
діаметром менше 0,01 мм), % 

Понад 50 

5. Гумусованість Уміст гумусу, % від маси 
ґрунту 

у Сухому степу - 1,0 

6. Реакція ґрунтового 
розчину 

pH (водний) В усіх зонах: 
а) менше 4,0; 
б) понад 8,5 

7. Уміст рухомого 
алюмінію 

мг/екв на 100 г ґрунту Понад 3,0 

8. Уміст увібраного 
натрію 

% від суми увібраних основ Понад 10 

9. Засолення % від маси ґрунту, у 
перерахунку на токсичні солі 

а) содове - понад 0,1; 
б) сульфатно-хлоридне - понад 0,2; 
в) сульфатне - понад 1,0 

10. Фізична деградація Об’ємна маса, г/куб. см а) понад 1,5 - для суглинкових і глинистих 
ґрунтів; 
б) понад 1,7 - для супіщаних і піщаних 
ґрунтів 

11. Спрацювання 
органогенних ґрунтів 
(торфових) 

Потужність органогенного 
шару, см 

Менше 30 

12. Вторинна 
підтопленість 
(заболоченість) 

Рівень ґрунтових вод, м Менше 1,0 

13. Хімічне забруднення Граничнодопустима 
концентрація (ГДК) 

Перевищення ГДК рухомих форм 
(амонійно-ацетатна витяжка) 

14. Радіаційне 
забруднення 

Щільність забруднення 
місцевості цезієм - 137, 

стронцієм - 90, Кі/кв.км 

Cs - 137 - більше 15; 
Sr - 90 - більше 3 

 

Консервація земель визначється як "… припинення господарського використання на визначений 
термін та залуження або заліснення деградованих і малопродуктивних земель, господарське 
використання яких є екологічно та економічно-неефективним, а також техногенно-забруднених 
земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування людей 
на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я…" (ст. 1 Закону України "Про охорону 
земель") [54]. 

Можлива консервація як конкретних земельних ділянок, так і великих масивів земель. 
Загальнодержавні й регіональні програми консервації земель можуть розроблятися на замовлення 
зацікавлених органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Після погодження і затвердження 
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Таблиця 12.7
Показники, що характеризують ґрунтові властивості і зумовлюють необхідність консервації земель 

за природно-сільськогосподарськими зонами

Властивості й ознаки 
ґрунтів Одиниці виміру

Показники ґрунтових властивостей (з 
урахуванням зонального 

місцеположення)

1. Еродованість (змитість 
та дефльованість)

Ступінь еродованості ґрунтів Розмиті, сильно та середньо змиті, сильно 
та середньо дефльовані

2. Скелетність Уміст уламків гірських порід 
розміром 3 мм, %

> 26 % від об’єму ґрунту (у 30 см шарі 
ґрунту)

3. Легкий 
гранулометричний склад

Уміст фізичної глини (часток 
діаметром менше 0,01 мм), %

зони Степу і Сухого степу - до 10

4. Важкий 
гранулометричний склад 
поверхнево оглеєних 
ґрунтів

Уміст фізичної глини (часток 
діаметром менше 0,01 мм), %

Понад 50

5. Гумусованість Уміст гумусу, % від маси 
ґрунту

у Сухому степу -

6. Реакція ґрунтового 
розчину

pH (водний) В усіх зонах:
а) менше 4,0;
б) понад 8,5

7. Уміст рухомого 
алюмінію

мг/екв на 100 г ґрунту Понад 3,0

8. Уміст увібраного 
натрію

% від суми увібраних основ Понад 10

9. Засолення % від маси ґрунту, у 
перерахунку на токсичні солі

а) содове - понад 0,1;
б) сульфатно-хлоридне - понад 0,2;
в) сульфатне - понад 1,0

10. Фізична деградація Об’ємна маса, г/куб. см а) понад 1,5 - для суглинкових і глинистих 
ґрунтів;
б) понад 1,7 - для супіщаних і піщаних 
ґрунтів

11. Спрацювання 
органогенних ґрунтів 
(торфових)

Потужність органогенного 
шару, см

Менше 30

12. Вторинна 
підтопленість 
(заболоченість)

Рівень ґрунтових вод, м Менше 1,0

13. Хімічне забруднення Граничнодопустима 
концентрація (ГДК)

Перевищення ГДК рухомих форм 
(амонійно-ацетатна витяжка)

14. Радіаційне 
забруднення

Щільність забруднення 
місцевості цезієм -
стронцієм - 90, Кі/кв.км

Cs - - більше 15;
Sr - - більше 3

Консервація земель визначється як "… припинення господарського використання на визначений 
термін та залуження або заліснення деградованих і малопродуктивних земель, господарське 
використання яких є екологічно та економічно-неефективним, а також техногенно-забруднених 
земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування людей 
на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я…" (ст. 1 Закону України "Про охорону 
земель") [54].

Можлива консервація як конкретних земельних ділянок, так і великих масивів земель. 
Загальнодержавні й регіональні програми консервації земель можуть розроблятися на замовлення 
зацікавлених органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Після погодження і затвердження 
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цих програм відповідними органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування розробка проектів 
консервації земель та їх реалізація здійснюються у межах відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць (наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.10.2002 N 175 "Про 
Порядок консервації земель") [53]. 

Відповідно до ст. 172 ЗКУ консервації підлягають деградовані, малопродуктивні та 
техногенно-забруднені землі. Наведені положення практично дослівно відтворені у ст. 51 Закону 
України "Про охорону земель" [54], їхня деталізація здійснена у наказі Державного комітету України 
по земельних ресурсах від 17.10.2002 N 175 "Про Порядок консервації земель". Легальні поняття 
техногенно забруднених земель наводяться у ст. 169, а деградованих та малопродуктивних земель – у 
ст. 171 ЗКУ [53]. 

Відповідно до розділу 3 Загальнодержавної програми формування національної екологічної 
мережі України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України від 21.09.2000, здійснення 
консервації сільськогосподарських угідь з дуже змитими та дуже дефльованими ґрунтами на схилах 
крутизною понад 5-7 градусів є одним із пріоритетних завдань формування екологічної мережі. 

Вибір форми консервації залежить від конкретних характеристик земельної ділянки. Зокрема, 
заліснення доцільно здійснювати у випадках із ярами, крутими схилами, земельними ділянками 
вздовж доріг, по берегах водойм. Залуження доцільно здійснювати тоді, коли в подальшому 
передбачається повернення земельної ділянки до сільськогосподарського обробітку тощо. Заліснення 
як форма консервації земель здійснюється за проектами землеустрою щодо визначення земельних 
ділянок, які підлягають залісненню в розрізі сільських рад. Залісення конкретних земельних ділянок 
здійснюється на підставі робочих проектів. Залуження та залісення належать до меліоративних 
заходів, їхнє здійснення регламентується положеннями Закону України "Про меліорацію земель" (ст. 
ст. 5, 8 та ін.) [24]. 

Виявлення малопродуктивних угідь та деградованих земель проводиться шляхом обстежень, 
установлюється місце розташування, їхня площа, склад угідь, якісний стан земель, динаміка його зміни 
за останні 5-10 років, причини, що призвели до деґрадації. Найбільш дієвим і реальним заходом для 
зменшення розвитку ерозійних процесів та інших видів деградації ґрунтів є виведення з інтенсивного 
сільськогосподарського використання деградованих і малопродуктивних земель шляхом консервації. 
Консервація малопродуктивних, деґрадованих і непридатних для сільськогосподарського виробництва 
земель області має являти собою комплекс робіт, який включає в себе збір, систематизацію й аналіз 
вихідних даних щодо кількісної та якісної характеристики земельних угідь області, розробку критеріїв 
консервації малопродуктивних земель і деґрадованих угідь, визначення обсягів консервації 
малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель у розрізі 
адмінрайонів, виходячи з вимог оптимізації агроландшафтів.  

Напрями консервації (реабілітації і трансформації) деґрадованих і малопродуктивних ґрунтів 
можуть бути наступними: ґрунти легкого механічного складу – під заліснення; порушені землі з 
виходами порід, розмиті й сильнозмиті ґрунти – під подальше залуження і використання під пасовища 
з нормованим випасом худоби; середньозмиті ґрунти на складних схилах крутизною понад 5о

 – під 
залуження з використанням під сіножаті; деформовані ґрунти – під заліснення; засолені, середньо- і 
сильносолонцюваті ґрунти повертаються у природний стан природним шляхом; тимчасова консервація 
(реабілітація) шляхом залуження; солонці та солончаки – постійна консервація шляхом трансформації 
у пасовища; перезволожені та заболочені ґрунти природно ренатуралізуються (високе зволоження дає 
їм змогу швидко заростати природною флорою). Згідно зі статтею 171 Земельного кодексу України  до 
деградованих земель відносяться: 

а) земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, 
повеней, добування корисних копалин тощо; 

б) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або 
засоленістю, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші [56]. 

До малопродуктивних земель відносяться сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких 
характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське 
використання за призначенням є економічно неефективним. 

Головними причинами деградації земель і зниження їх продуктивності є: 
 ерозія ґрунтів (водна та вітрова, див. п. 7.2, 7.3) [56] ; 
 опустелювання (процес, який призводить до втрати природної рослинності з подальшою 

неможливістю її відновлення без участі людини); 
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 вторинне засолення; 
 токсикація (забруднення ґрунтів); 
 техногенне руйнування через відкрите добування корисних копалин, будівельної сировини, 

торфу, прокладання трубопроводів, проведення геологорозвідувальних робіт тощо. 
Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у 

гідрологічному режимі внаслідок проведення будівельних та інших робіт, відносяться до порушених. 
Вторинне засолення земель виникає при штучному піднятті рівня підземних вод внаслідок 

розчинення солей, що містились у нижніх шарах ґрунту. Процес здійснюється при зрошенні 
посушливих земель, безсистемному поливі та відсутності дренажу. 

Токсикація ґрунтів зумовлена антропогенною діяльністю людини. Забруднення ґрунтів 
здійснюється при застосуванні пестицидів і агрохімікатів в сільському господарстві, застосуванні 
осадів стічних вод, скиданні недостатньо очищених стічних вод та вод, що забираються із забруднених 
джерел, у витоках з трубопроводів, що транспортують небезпечні речовини. Ґрунти забруднюються 
промисловими викидами, відходами будівництва, попелом теплових електростанцій, пустою породою, 
вилученою з шахт і кар’єрів при видобувних роботах, нафтопродуктами, побутовим сміттям. 

Територія Херсонщини має високий ступінь розорюваності земель сільськогосподарського 
призначення (90,4%), що з огляду на зростаючий попит на харчові продукти на міжнародному ринку 
вимагає впровадження жорсткого контролю за використанням земельних ресурсів. 

За останні роки у системі землекористування накопичилася значна кількість невирішених 
проблем, які вимагають негайного реагування: 

 найвища в Україні розорюваність земель; 
 розпайоване малопродуктивні землі, які можна було б використовувати під заліснення, тощо; 
 відсутня дієва система консультування сільгосптоваровиробників щодо поводження із землями 

сільськогосподарського призначення; 
 відсутні інструменти підтримки інфраструктури забезпечення збереження родючості ґрунтів: 

систем зрошення, лісосмуг, внутрішніх доріг. 
Завдання по збереженню потенціалу земельних ресурсів: 
1. Забезпечити дієве інформування та контроль за ощадливим використанням земельних 

ресурсів. 
2. Забезпечити збереження земельних ресурсів через природоохоронні заходи. 
Для поліпшення системи землекористування необхідно вилучити з інтенсивного обробітку 

найбільш деградовані й малопродуктивні землі, забезпечити, шляхом застосування сучасних 
ресурсоощадливих агротехнологій, бездефіцитний баланс гумусу та рівноважний баланс фосфору, 
стабілізувати зростання  площ засолених та осолонцьованих ґрунтів [48]. 

Поряд із цим слід зауважити, що значні результати отримані при проведенні розподілу ріллі між 
польовою, ґрунтозахисною сівозмінами і виведення з їх складу малопродуктивних земель під 
консервацію: 

– під польову або кормову сівозміни застосовувати земельні ділянки, розташовані на 100% 
незмитих (нееродованих) ґрунтах або мають понад 25% незмитих і близько 75% слабоеродованих 
ґрунтів, а також понад 65% незмитих і до 35% середньоеродованих ґрунтів (за умови вирощування на 
них близько 50% зернових культур); 

– у сівозміні польова + ґрунтозахисна рекомендовано застосовувати земельні ділянки, які мають 
понад 75% слабоеродованих ґрунтів, більше 35%, але менше 50% середньоеродованих земель, а також 
до 35% сильноеродованих земель; 

– ділянки поля, де відсоток середньоеродованих ґрунтів становить понад 50%, необхідно 
виводити зі складу орних земель і переводити у консервацію (під сіножаті); 

– земельні ділянки, на яких розташовано понад 35% сильнозмитих земель, необхідно виводити зі 
складу ріллі, тобто переводити їх у консервацію (під пасовища) [48]. 

Загальна площа сільгоспугідь земель запасу області складає 244,4 тис. га, земель резервного 
фонду – 130,8 тис. га, при цьому 50,8 тис. га сільгоспугідь земель запасу (20,8%) і 33,9 тис. га земель 
резервного фонду (25,9%) залишаються вільними. Це переважно малопродуктивні землі (низької 
якості, які розташовані на схилах, віддалені від населених пунктів, еродовані землі та інші). Існує 
необхідність переведення цих земель у землі нижчої якості або ж взагалі вилучення їх із земель 
сільськогосподарського призначення. 
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 вторинне засолення;
 токсикація (забруднення ґрунтів);
 техногенне руйнування через відкрите добування корисних копалин, будівельної сировини, 

торфу, прокладання трубопроводів, проведення геологорозвідувальних робіт тощо.
Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у 

гідрологічному режимі внаслідок проведення будівельних та інших робіт, відносяться до порушених.
Вторинне засолення земель виникає при штучному піднятті рівня підземних вод внаслідок 

розчинення солей, що містились у нижніх шарах ґрунту. Процес здійснюється при зрошенні 
посушливих земель, безсистемному поливі та відсутності дренажу.

Токсикація ґрунтів зумовлена антропогенною діяльністю людини. Забруднення ґрунтів 
здійснюється при застосуванні пестицидів і агрохімікатів в сільському господарстві, застосуванні 
осадів стічних вод, скиданні недостатньо очищених стічних вод та вод, що забираються із забруднених 
джерел, у витоках з трубопроводів, що транспортують небезпечні речовини. Ґрунти забруднюються 
промисловими викидами, відходами будівництва, попелом теплових електростанцій, пустою породою, 
вилученою з шахт і кар’єрів при видобувних роботах, нафтопродуктами, побутовим сміттям.

Територія Херсонщини має високий ступінь розорюваності земель сільськогосподарського 
призначення (90,4%), що з огляду на зростаючий попит на харчові продукти на міжнародному ринку 
вимагає впровадження жорсткого контролю за використанням земельних ресурсів.

За останні роки у системі землекористування накопичилася значна кількість невирішених 
проблем, які вимагають негайного реагування:

 найвища в Україні розорюваність земель;
 розпайоване малопродуктивні землі, які можна було б використовувати під заліснення, тощо;
 відсутня дієва система консультування сільгосптоваровиробників щодо поводження із землями 

сільськогосподарського призначення;
 відсутні інструменти підтримки інфраструктури забезпечення збереження родючості ґрунтів: 

систем зрошення, лісосмуг, внутрішніх доріг.
Завдання по збереженню потенціалу земельних ресурсів:

Забезпечити дієве інформування та контроль за ощадливим використанням земельних 
ресурсів.

Забезпечити збереження земельних ресурсів через природоохоронні заходи.
Для поліпшення системи землекористування необхідно вилучити з інтенсивного обробітку 

найбільш деградовані й малопродуктивні землі, забезпечити, шляхом застосування сучасних 
ресурсоощадливих агротехнологій, бездефіцитний баланс гумусу та рівноважний баланс фосфору, 
стабілізувати зростання  площ засолених та осолонцьованих ґрунтів [48].

Поряд із цим слід зауважити, що значні результати отримані при проведенні розподілу ріллі між 
польовою, ґрунтозахисною сівозмінами і виведення з їх складу малопродуктивних земель під 
консервацію:

під польову або кормову сівозміни застосовувати земельні ділянки, розташовані на 100% 
незмитих (нееродованих) ґрунтах або мають понад 25% незмитих і близько 75% слабоеродованих 
ґрунтів, а також понад 65% незмитих і до 35% середньоеродованих ґрунтів (за умови вирощування на 
них близько 50% зернових культур);

у сівозміні польова + ґрунтозахисна рекомендовано застосовувати земельні ділянки, які мають 
понад 75% слабоеродованих ґрунтів, більше 35%, але менше 50% середньоеродованих земель, а також 
до 35% сильноеродованих земель;

ділянки поля, де відсоток середньоеродованих ґрунтів становить понад 50%, необхідно 
виводити зі складу орних земель і переводити у консервацію (під сіножаті);

земельні ділянки, на яких розташовано понад 35% сильнозмитих земель, необхідно виводити зі 
складу ріллі, тобто переводити їх у консервацію (під пасовища) [48].

Загальна площа сільгоспугідь земель запасу області складає 244,4 тис. га, земель резервного 
фонду 130,8 тис. га, при цьому 50,8 тис. га сільгоспугідь земель запасу (20,8%) і 33,9 тис. га земель 
резервного фонду (25,9%) залишаються вільними. Це переважно малопродуктивні землі (низької 
якості, які розташовані на схилах, віддалені від населених пунктів, еродовані землі та інші). Існує 
необхідність переведення цих земель у землі нижчої якості або ж взагалі вилучення їх із земель 
сільськогосподарського призначення.
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В області по кожному району розроблені схеми консервації деградованих і малопродуктивних 
земель (рис. 12.10). Загальна площа земель області, що потребують консервації, складає 74,95 тис. га 
(4,79 тис. га – деградовані, 66,6 тис. га – малопродуктивні), 1,254 тис. га порушених земель підлягають 
рекультивації, 61,8 тис. га малопродуктивних земель – поліпшенню. 

 

 
 

Рис. 12.10. Площі ріллі й деградованих земель Херсонської області 
 

При розробці схем консервації малопродуктивних, деградованих та не придатних для 
сільськогосподарського використання земель за рахунок коштів державного бюджету розроблено шість 
проектів землеустрою щодо консервації шляхом залуження малопродуктивних земель загальною 
площею 634,22 га, які потребують реалізації. Програмою заплановано першочергово реалізувати 
впровадження зазначених проектів. 

Крім того, цією Програмою передбачено проведення консервації деградованих і 
малопродуктивних земель, використання яких у сільськогосподарському виробництві екологічно 
небезпечне й економічно недоцільне, а також забруднених шкідливими речовинами ділянок. 
Консервація земель здійснюватиметься диференційовано, з урахуванням стану ґрунтів і структури 
угідь. 

За період дії Програми з активного господарського обігу передбачається вилучити 1478,82 га 
сільськогосподарських угідь і провести їх консервацію, у тому числі шляхом залуження – 634,22 га та 
заліснення – 844,6 га. Очікується, що консервація та оздоровлення деградованих і небезпечно 
забруднених земель сприятиме підвищенню продуктивності та екологічної стабільності 
агроландшафтів, сталому землекористуванню, поліпшенню еколого-економічної ефективності 
землеробства та умов життя населення. Для кожного району області розроблені схеми консервації 
деградованих і малопродуктивних земель. Загальна площа земель області, що потребують консервації, 
складає 71,427 тис. га. 1,254 тис. га порушених земель підлягають рекультивації,  61,8 тис. га 
малопродуктивних земель – поліпшенню. За рахунок коштів державного бюджету розроблено шість 
проектів землеустрою щодо консервації шляхом залуження малопродуктивних земель загальною 
площею 634,22 га, які потребують реалізації. Програмою передбачено фінансування заходів щодо 
впровадження цих проектів упродовж 2015-2018 років.  

У процесі дослідження науково обґрунтовано інноваційні сценарії еколого-орієнтованих систем 
землекористування в зоні зрошення на базі екологічного моніторингу як єдиної системи 
інформаційного забезпечення підтримки управлінських рішень щодо удосконалення водної політики та 
водного менеджменту у зрошуваному землеробстві. База екологічного моніторингу про еколого-

меліоративний, гідрогеолого-меліоративний та санітарний стан земель є підставою для відновлення і 
розширення площ зрошення в Україні на прикладі Херсонської області.  Для кожного стану 
зрошуваних земель та розробленої системи природоохоронних заходів, які спрямовані на запобігання 
розвитку деградаційних процесів в умовах зрошення, охорону та відтворення родючості ґрунту та 
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удосконалено систему комплексу екологічних нормативів землекористування на зрошуваних землях, 

повинні розроблятися етапи відновлення зрошення і будівництво нових зрошувальних систем з 
інноваційними способами поливу.  

З метою підвищення рівня екологічної безпечності використання зрошуваних 
сільськогосподарських земель на основі Єдиної державної системи екологічного моніторингу 
зрошуваних земель розроблено та науково обґрунтовано сценарії еколого-орієнтованих систем 
землекористування в зоні зрошення, для яких характерна відповідна водна політика. 
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удосконалено систему комплексу екологічних нормативів землекористування на зрошуваних землях
повинні розроблятися етапи відновлення зрошення і будівництво нових зрошувальних систем з 
інноваційними способами поливу. 

З метою підвищення рівня екологічної безпечності використання зрошуваних 
сільськогосподарських земель на основі Єдиної державної системи екологічного моніторингу 
зрошуваних земель розроблено та науково обґрунтовано сценарії еколого-орієнтованих систем 
землекористування в зоні зрошення, для яких характерна відповідна водна політика.
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РОЗДІЛ 13.  
 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 
ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

13.1. Науково-методичні засади менеджменту персоналу  
водогосподарських організацій 

В сучасних ринкових умовах господарювання вітчизняних підприємств, установ та організацій 
найманий працівник перетворюється з пасивного виконавця на активного учасника господарської 
діяльності, а людський фактор стає основною рушійною силоюрозвитку національної економіки. 
Томувисокоякісний менеджмент, зокрема менеджмент персоналу, є вирішальним чинником успішного 
функціонування організаціїбудь-якої галузі. 

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері розвитку водного 
господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення 
поверхневих водних ресурсів. Основними завданнями Держводагентства є реалізація державної 
політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку 
водного господарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів 
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також внесення 
пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства 
та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних 
ресурсів [1]. Держводагетство включає 10 басейнових управлінь водних ресурсів, 18 управлінь водних 
ресурсів, 5 управлінь каналами, державні підприємства, що займаються будівництвом 
водогосподарських об’єктів та об’єктів протипаводкового захисту, проектно-вишукувальні інститути, 
технічні школи та інші водогосподарські організації [2]. 

На території Рівненської області вирішення питань експлуатації державних меліоративних 
систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, забезпечення 
населення і галузей економіки водними ресурсами здійснює бюджетна неприбуткова організація 
Державного агентства водних ресурсів України – Рівненське обласне управління водних ресурсів 
(облводресурсів), якому підпорядковані Володимерецьке, Дубенське, Дубровицьке, Зарічненське, 
Костопільське, Рівненське, Рокитнівське, і Сарненське управління водного господарства та Рівненська 
гідрогеолого-меліоративна експедиція (рис. 13.1). 

Понад тисячу працівників водогосподарських організацій області обслуговують меліоративні 
канали протяжністю 16281,5 км, в т.ч. міжгосподарські мережі – 4812,9 км; гідротехнічні споруди 
(12525 шт, у т.ч. міжгосподарські мережі – 3408 шт); захисні дамби (892,4 км, у т.ч. міжгосподарські 
мережі – 716,9 км); спостережувальні свердловини (672 шт) та насосні станції(103 шт, в т.ч. 
міжгосподарські мережі - 97 шт) [3]. 

Одним з найбільших представників водогосподарських організацій в області є Рівненське 
міжрайонне управління водного господарства (Рівненське МУВГ, РМУВГ), створене у 1995 році в 
результаті реорганізації Дубенського та Рівненського (нині Костопільського) управлінь. Зона 
обслуговування управління – осушувальні системи Рівненського, Гощанського та Корецького районів 
загальною площею 64579 га. Основним завданням управління є утримання осушувальних систем у 
робочому стані, проведення постійних доглядових робіт, капітальних і поточних ремонтів їх елементів 
з метою отримання високих і стабільних врожаїв.  
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Рис. 13.1. Схема управління водогосподарським комплексом Рівненської області[3]. 
 

Рівненське МУВГ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 
Держказначейства, печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням. 
Фінансування діяльності РМУВГ може здійснюватись за рахунок коштів загального та спеціального 
фондів державного та місцевого бюджетів. Перевірка та ревізія діяльності управління здійснюється 
облводгоспом та іншими контролюючими органами в порядку, встановленому чинним законодавством. 

В умовах конкурентного середовища результативність діяльності організацій вирішальною 
мірою залежить від якісних характеристик персоналу, тобто повного особового складу організації, що 
включає всіх працівників, які виконують певні виробничо-господарські функції, та вміння управлінців 
ефективно використовувати цей важливий виробничий ресурс. Менеджмент персоналу як процес 
управління трудовим колективом є повсякденною реальністю функціонування будь-

якогогосподарюючого суб’єкта. 
У Рівненському МУВГ серед усіх категорій персоналу найвагомішу частку (близько 70%) складають 

робітники, відповідно,більшість працівників організації мають середню загальну або професійно-технічну 
освіту, яка є необхідною передумовою робітничих професій. Значна частина працівників з вищою освітою 
– адміністративно-управлінський персонал. Зважаючи на галузеву специфіку, у статевій структурі 
персоналу переважають чоловіки (в останні роки їх частка складаєпонаддві третини).Водночас, 
більшістьадміністративно-управлінськихпрацівників, хоча й не безпосередньо на керівних посадах, – 
жінки. За віковими категоріями найбільшу питому вагу складають особи віком 35-54 роки (близько 
половини основного складу) та 15-34 роки (близько третини). 

Запорукою успішного функціонування та розвитку водогосподарської організації є зацікавлений 
у досягненні її цілей, а отже й у результатах власної праці персонал. Саме тому мотивацію працівників 
вже майже століття беззаперечно трактують як одну з основних функцій менеджменту. В той же час, 
формування ефективної системи заохочення персоналу можливе лише за умови вивчення і врахування 
всього спектру людських потреб та нагальності їхнього задоволення в конкретній ситуації, що 
особливо актуально в умовах нестійкої економіки держави, яка прагне бути водночас ринковою і 
соціально орієнтованою.  

Спираючись на результати дослідження літературних джерел, мотивацію можна визначити як 

спонукання (прагнення, зацікавленість, внутрішню силу, або щось інше, що спонукає, впливає, 
спрямовує) людини до певних дій шляхом задоволення її нагальних потреб та надання можливості 
досягнення цілей. На основі аналізу досліджень в галузі психології та менеджменту визначено, що 
система мотивації працівників є сукупністю таких взаємодіючих елементів, як потреби, стимули, 
мотиви, дії та результати діяльності та поведінки індивіда.  

Поняття «мотив» і «стимул» часто ототожнюють. Більшість фахівців у різних галузях наукових 
досліджень в загальному визначають їх як спонуку людини, яка має певні потреби і переслідує певні 
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Рис. 13.1. Схема управління водогосподарським комплексом Рівненської області[ ].

Рівненське МУВГ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 
Держказначейства, печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням. 
Фінансування діяльності РМУВГ може здійснюватись за рахунок коштів загального та спеціального 
фондів державного та місцевого бюджетів. Перевірка та ревізія діяльності управління здійснюється 
облводгоспом та іншими контролюючими органами в порядку, встановленому чинним законодавством.

В умовах конкурентного середовища результативність діяльності організацій вирішальною 
мірою залежить від якісних характеристик персоналу, тобто повного особового складу організації, що 
включає всіх працівників, які виконують певні виробничо-господарські функції, та вміння управлінців 
ефективно використовувати цей важливий виробничий ресурс. Менеджмент персоналу як процес 
управління трудовим колективом є повсякденною реальністю функціонування будь-

якогогосподарюючого суб’єкта.
У Рівненському МУВГ серед усіх категорій персоналу найвагомішу частку (близько 70%) складають 

робітники, відповідно,більшість працівників організації мають середню загальну або професійно-технічну 
освіту, яка є необхідною передумовою робітничих професій. Значна частина працівників з вищою освітою 
 адміністративно-управлінський персонал. Зважаючи на галузеву специфіку, у статевій структурі 

персоналу переважають чоловіки (в останні роки їх частка складаєпонаддві третини).Водночас, 
більшістьадміністративно-управлінськихпрацівників, хоча й не безпосередньо на керівних посадах,  
жінки. За віковими категоріями найбільшу питому вагу складають особи віком -  роки (близько 
половини основного складу) та -  роки (близько третини).

Запорукою успішного функціонування та розвитку водогосподарської організації є зацікавлений 
у досягненні її цілей, а отже й у результатах власної праці персонал. Саме тому мотивацію працівників 
вже майже століття беззаперечно трактують як одну з основних функцій менеджменту. В той же час, 
формування ефективної системи заохочення персоналу можливе лише за умови вивчення і врахування 
всього спектру людських потреб та нагальності їхнього задоволення в конкретній ситуації, що 
особливо актуально в умовах нестійкої економіки держави, яка прагне бути водночас ринковою і 
соціально орієнтованою. 

Спираючись на результати дослідження літературних джерел, мотивацію можна визначити як
спонукання (прагнення, зацікавленість, внутрішню силу, або щось інше, що спонукає, впливає, 
спрямовує) людини до певних дій шляхом задоволення її нагальних потреб та надання можливості 
досягнення цілей. На основі аналізу досліджень в галузі психології та менеджменту визначено, що 
система мотивації працівників є сукупністю таких взаємодіючих елементів, як потреби, стимули, 
мотиви, дії та результати діяльності та поведінки індивіда. 

Поняття «мотив» і «стимул» часто ототожнюють. Більшість фахівців у різних галузях наукових 
досліджень в загальному визначають їх як спонуку людини, яка має певні потреби і переслідує певні 
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цілі, до дії. Така точка зору переважає в тлумачних словниках, енциклопедичних виданнях, не 
спеціалізованих на конкретній галузі знань, у літературі в галузі психології, де традиції дослідження 
мотивації значно старші, ніж в економічних науках, в більшості видань з економіки та менеджменту. 
Проте етимологія цих понять свідчить про неможливість їх ототожнення. Мотив походить від moveo 
(лат.) – рухаю, movere (лат.) – приводити в рух, штовхати, або motif (франц.) – спонукальна причина, 
привід до дії; «стимул» – від stimulus (лат.) – загострена з обох боків палиця, якою підганяли тварин, 
шпичка, стрекало. Первинним елементом у процесі мотивування є потреба. Коли людина усвідомлює 
потребу, тоді виникає інтерес, в результаті якого з’являється мотив до діяльності. Тому мотив доцільно 
розуміти як внутрішню спонуку до дії людини, яка має певні потреби і переслідує певні цілі, а стимул – 
як зовнішній вплив на діяльність та поведінку індивіда. Стимул лише тоді перетворюється на мотив, 
коли він усвідомлений людиною та сприйнятий нею. 

Морфологія слів «мотивація» і «стимулювання» вказує перш за все на означення ними якогось 
процесу, дії. Загалом поняття мотивації можна розглядати у двох аспектах: 1) система, що включає 
взаємопов’язані елементи: потреби, мотиви, стимули, дії, результат діяльності; 2) процес, що 
передбачає визначення системи мотивів працівників, яка залежить від потреб індивіда та зовнішніх 
стимулів. Тому мотивацію персоналу розуміємо як систему взаємопов’язаних потреб, мотивів та 
стимулів, що забезпечують процес ефективної діяльності персоналу для досягнення поставлених цілей 
та комфортного існування кожного окремого працівника в колективі, а також як процес зміни системи 
мотивів людини під цілеспрямованим впливом стимулів. Процес вибору та застосування стимулів 
здатних сформувати у людини систему мотивів до очікуваних дій, трактуємо як стимулювання. 

Попри велике розмаїття класифікацій людських потреб, більшість вчених сходяться на 
виокремленні потреб нижчого та вищого порядку (первинних і вторинних). Щодо стимулів, то тут не 
спостерігається єдиного підходу. У вітчизняній літературі є чимало спроб виділення та класифікації за 
певними ознаками чинників, які впливають на персонал. Вважаємо за доцільне розмежовувати їх на 
матеріальні (грошові та інші матеріальні винагороди) і соціально-психологічні (решта стимулів). 

Основою матеріального стимулювання є оплата праці, регулювання якоїв Україні традиційно 
здійснюється на основі тарифної системи, що передбачає диференціацію заробітної плати залежно від 
складності, шкідливості, важкості, інтенсивності, суспільної значущості праці й кваліфікації 
працівника. Основними елементами тарифної системи є тарифні ставки і посадові оклади, тарифні 
сітки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики, доплати та надбавки до 
тарифних ставок і посадових окладів. 

В Україні переважно застосовують дві тарифні форми оплати праці, з допомогою яких рівень 
заробітної плати ставлять в залежність від кількості затраченої праці, – почасову і відрядну. В першому 
випадку мірою праці при визначенні заробітку є фактично відпрацьований час, в другому – нормативна 
трудомісткість виконаного обсягу робіт. В межах цих форм застосовують, відповідно, просту почасову, 
почасово-преміальну, просту відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, акордну та 
акордно-преміальну системи оплати праці. Використання тих чи інших форм і систем заробітної плати 
в основному залежить від сфери діяльності працівників, характеру трудових та технологічних процесів, 
завдань мотивації тощо. 

Окрім основної фонд оплати праці формує додаткова заробітна плата та інші заохочувальні й 
компенсаційні виплати. Тому розмежовують постійну (основна заробітна плата) і змінну (доплати, 
надбавки, премії та інші заохочувальні виплати) частини. Особлива роль в змінній частині заробітку 
належить доплатам і надбавкам, які покликані компенсувати суттєві відхилення від нормальних умов 
роботи й безпосередньо не враховані в тарифних ставках і посадових окладах, водночас мотивуючи 
працівників до підвищення інтенсивності праці та професійного розвитку. Під преміюванням 
розуміють виплату працівникам грошових сум понад основну заробітну плату з метою стимулювання 
певних результатів їхньої праці. Законодавчо організаціям надане право самостійно розробляти і 
застосовувати преміальні положення.  

Хоч матеріальні стимули й здатні найсильніше мотивувати працівників до ефективної праці, 
однак постійне збільшення розміру заробітної плати з часом починає втрачати мотиваційну роль. До 
того ж не всі господарюючі суб’єкти мають змогу забезпечити своєму персоналу належний рівень 
оплати праці, що актуально й для водогосподарських організацій, фінансові можливості яких обмежені 
специфікою діяльності та коштами бюджету. Тому все більшої популярності набуває соціально-

психологічне стимулювання персоналу. 
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Суттєвий вплив соціально-психологічних чинників на ефективність роботи працівників був 
виявлений ще в 20-ті роки минулого століття групою співробітників Гарвардського університету під 
керівництвом проф. Елтона Мейо. Соціально-психологічні стимули, як правило, не вимагають 
грошових витрат роботодавця, або ж ці витрати значно менші ніж на матеріальне стимулювання. 
Зокрема, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та естетичні умови праці впливають на 
ефективність роботи працівників як через дію на рівень напруженості праці (людина витрачає більше 
життєвих сил за несприятливих умов зовнішнього середовища порівняно з нормальними), так і через 
вплив на таку важливу групу людських потреб, як потреби фізичної безпеки. Вагомим чинником для 
працівників є місце розташування підприємства, затрати часу і зусиль працівника на долання шляху 
між місцем проживання і місцем роботи. Важливе значення має режим роботи і відпочинку на 
підприємстві. Продумані, регламентовані графіки початку та закінчення робочого дня (зміни), 
тривалість зміни, тривалість перерв та їх розподіл протягом робочого дня, змінність, графіки вихідних 
та відпусток є дієвими соціально-психологічними стимулами для найманих працівників.  

Для мотивації працівників з домінуючими потребами безпеки і впевненості в майбутньому, 
ефективним буде відсторонення їх від ситуацій, пов’язаних з ризиком, створення чіткої і надійної 
системи гарантій, яка передбачає гарантії зайнятості (гарантія збереження робочого місця, пожиттєве 
наймання, гарантія забезпечення належною роботою з відповідним заробітком при певних структурних 
змінах) та створення надійної системи страхування. Однак при стимулюванні персоналу шляхом 
внесення коштів на індивідуальні рахунки працівників у різного роду фонди необхідно пам’ятати, що 
людині властиво оцінювати наявні блага вище ніж майбутні через можливість передчасної смерті, 
зміни обставин життя, інфляційних процесів тощо. 

Широке поле для діяльності менеджера, спрямованої на гармонізацію мотивів працівника з 
цілями підприємства, існує щодо людей з домінуючими потребами соціальних відносин. Експеримент 
Елтона Мейо на текстильній фабриці у Філадельфії довів суттєвість впливу соціально-психологічних 
чинників на зростання продуктивності праціта підвищення задоволеності персоналу за рахунок 
надання можливості спілкування робітникам лише з допомогою встановлення двох десятихвилинних 
перерв для відпочинку. Для задоволення потреб причетності доцільним буде застосування у роботі з 
персоналом методів дружнього партнерства, групової організації праці, створення умов для 
спілкування на роботі, організації групових заходів за межами виробництва, збереження неформальних 
груп, які реально не шкодять підприємству, проведення періодичних нарад з працівниками, 
делегування підлеглим додаткових прав і повноважень, залучення до формулювання цілей та 
прийняття управлінських рішень, створення умов для соціальної активності працівників за межами 
підприємства, їхньої участі у громадських організаціях та заходах. В результаті вмілого використання 
соціальних чинників стабілізується контингент працівників, скорочуються втрати робочого часу, 
зміцнюється виробнича дисципліна, створюється атмосфера товариськості й довіри, взаємної поваги і 
вимогливості, підвищується рівень участі працівників в управлінні виробництвом (так зване 
партисипативне управління), тобто формуються сприятливі обставини для максимально продуктивної 
праці. Тому важливим чинником соціально-психологічної мотивації персоналу є формування 
сприятливого мікроклімату в колективі, або так зване «безконфліктне управління» [4].  

Потреби у визнанні можуть бути задоволені з допомогою різних форм вираження визнання 
заслуг працівників (присвоєння звань та титулів, віншування публічне відзначення заслуг в пресі та у 
виступах, грамоти, подяки), високої оцінки і заохочення досягнутих працівниками результатів. 
Мотивація працівників з домінуючою потребою самореалізації передбачає забезпечення для них 
можливості навчання і розвитку, можливості втілювати в життя свої здібності, надання свободи у 
виборі засобів розв’язання завдань. В цьому випадку особливого значення набуває така нагальна 
потреба кожної людини, як вільний час і сприятливий режим робочого часу. Тому до пріоритетних 
напрямків посилення мотивації персоналу можна віднести регулювання робочого часу (через 
перерозподіл робочого часу) та заохочення вільним часом (шляхом надання додаткового вільного 
часу). Стимулювання вільним часом передбачає надання працівникові додаткових вихідних, відпустки, 
скорочення тривалості робочого дня за рахунок високої продуктивності праці, диференціацію 
тривалості основної та різноманітних додаткових відпусток, надання можливості працювати неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень, скорочення робочого періоду. Перерозподіл робочого 
часу передбачає застосування гнучких графіків роботи, надання можливості вибору часу відпустки, 
дроблення відпустки на певні частини (наприклад, надання влітку і взимку) тощо. 
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надання можливості спілкування робітникам лише з допомогою встановлення двох десятихвилинних 
перерв для відпочинку. Для задоволення потреб причетності доцільним буде застосування у роботі з 
персоналом методів дружнього партнерства, групової організації праці, створення умов для 
спілкування на роботі, організації групових заходів за межами виробництва, збереження неформальних 
груп, які реально не шкодять підприємству, проведення періодичних нарад з працівниками, 
делегування підлеглим додаткових прав і повноважень, залучення до формулювання цілей та 
прийняття управлінських рішень, створення умов для соціальної активності працівників за межами 
підприємства, їхньої участі у громадських організаціях та заходах. В результаті вмілого використання 
соціальних чинників стабілізується контингент працівників, скорочуються втрати робочого часу, 
зміцнюється виробнича дисципліна, створюється атмосфера товариськості й довіри, взаємної поваги і 
вимогливості, підвищується рівень участі працівників в управлінні виробництвом (так зване 
партисипативне управління), тобто формуються сприятливі обставини для максимально продуктивної 
праці. Тому важливим чинником соціально-психологічної мотивації персоналу є формування 
сприятливого мікроклімату в колективі, або так зване «безконфліктне управління» [ ]

Потреби у визнанні можуть бути задоволені з допомогою різних форм вираження визнання 
заслуг працівників (присвоєння звань та титулів, віншування публічне відзначення заслуг в пресі та у 
виступах, грамоти, подяки), високої оцінки і заохочення досягнутих працівниками результатів. 
Мотивація працівників з домінуючою потребою самореалізації передбачає забезпечення для них 
можливості навчання і розвитку, можливості втілювати в життя свої здібності, надання свободи у 
виборі засобів розв’язання завдань. В цьому випадку особливого значення набуває така нагальна 
потреба кожної людини, як вільний час і сприятливий режим робочого часу. Тому до пріоритетних 
напрямків посилення мотивації персоналу можна віднести регулювання робочого часу (через 
перерозподіл робочого часу) та заохочення вільним часом (шляхом надання додаткового вільного 
часу). Стимулювання вільним часом передбачає надання працівникові додаткових вихідних, відпустки, 
скорочення тривалості робочого дня за рахунок високої продуктивності праці, диференціацію 
тривалості основної та різноманітних додаткових відпусток, надання можливості працювати неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень, скорочення робочого періоду. Перерозподіл робочого 
часу передбачає застосування гнучких графіків роботи, надання можливості вибору часу відпустки, 
дроблення відпустки на певні частини (наприклад, надання влітку і взимку) тощо.
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Для працівників з нагальним потребами самореалізації дієвим стимулом є характер і зміст 
виконуваної роботи. Як зазначає Є.Васільчиков, «процес підвищення змістовності праці, його 
інтелектуалізація об’єктивно породжують виникнення нового, свідомого, творчого відношення до 
праці», яке «виражається у свідомому прагненні працівника внести щось своє, оригінальне, нове, що 
позитивно відобразиться на процесі праці та її результаті» [5]. Тому важливими соціально-

психологічними стимулами також є надання працівникам можливості використання своїх знань, вмінь, 
реалізації власних ідей при виконанні завдань, доручення творчої, важливої, відповідальної роботи; 
надання свободи у виборі способів розв’язання завдань, мінімальний рівень контролю, забезпечення 
можливості навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації задля підвищення компетентності та 
розвитку потенціалу працівника, службове просування та планування кар’єри. 

Підтримуємо позицію В.М.Данюка,що менеджмент персоналу доцільно розглядати як системно 
організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації, основними 
цілями якого є підвищення ефективності функціонування організації та поліпшення якості трудового 
життя працівників[6]. Функції менеджменту персоналу умовно можна поділити на дві групи: загальні 
та специфічні.До загальних функцій, які виконують у межах, закріплених внутрішніми 
організаційними документами обов’язків, прав і відповідальності усі керівники незалежно від рівня 
управління, належать: планування, організація, мотивація та контроль. Перелік специфічних функцій 
визначається функціональним поділом праці між структурними підрозділами організації та між 
виконавцями [6]. 

Більшість вітчизняних науковців, розглядаючи таке складне й багатоаспектне явище,як 
менеджмент персоналу,найчастіше приділяють увагу складовим, пов’язаним з плануванням і 
формуванням персоналу, розвитком персоналу, управлінням процесами механічного руху працівників, 
управлінням робочим часом і організацією належних умов праці, оцінюванням працівників, 
мотивацією персоналу, соціально-психологічними факторами в організації, організацією роботи 
служби персоналу та кадрового діловодства, ресурсним забезпеченням менеджменту персоналу. 
Досліджуючи особливості менеджменту персоналу організаційводогосподарської галузі, маємо за мету 
в першу чергу зосередити увагу на аспектах, які створюють комфортні умови для 
працівників,забезпечуючи таким чином їхню ефективну діяльність. 

13.2. Соціологічне дослідження основних аспектів менеджменту  
персоналу водогосподарської організації 

Вітчизняні водогосподарські організації укомплектовані досвідченими фахівцями, здатними 
успішно виконувати завдання та вирішувати проблеми, що виникають в процесі експлуатації 
меліоративних системй інших водних об’єктів. Водночас, формування ефективної системи 
менеджменту персоналу конкретної організації можливе лише за умови гармонізації організаційних та 
фінансових можливостей самого господарюючогосуб’єкта з максимальним задоволенням актуальних 
потребнайманих працівників. Визначення пріоритетності важелів впливу на персоналдоцільно 
здійснювати перш за все на основі результатів вивчення думки самих представників найманої праці. 
Найбільш оптимальним способом опитування респондентів щодо особливостей управління персоналом 
в організації є анкетування. 

На основі аналізу хрестоматійних змістовних теорій мотивації, здобутків сучасних вітчизняних 
та зарубіжних вчених в галузі менеджменту, а також попереднього досвіду спілкування з працівниками 
вітчизняних підприємств та організацій, у тому числі водогосподарського профілю, розроблено анкету, 
яка зорієнтована на дослідження основних аспектів управління персоналом (розмір та вчасність 
виплати заробітної плати, належні умови праці, можливість саморегулювання графіка робочого часу та 
часу відпусток, взаємовідносини з колегами та з керівником, можливість реалізації власних здібностей, 
кар’єрне зростання і залучення працівників до прийняття управлінських рішень) за 16 основними 
чинниками шляхом їх оцінювання за 5-бальною шкалою і є універсальною для будь-якої організації та 
категорії працівників.  

Анкету апробовано в одному з найбільших представників водогосподарської галузі у Рівненській 
області – Рівненському МУВГ. Опитано 75% адміністративно-управлінського персоналу організації. 
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На основі отриманих даних визначено важливість для працівників конкретних чинників менеджменту 
персоналу та рівень задоволеності ними. 

Найважливішою для працівників цієї водогосподарської організації є матеріальна складова – 
розмір заробітної плати та інших грошових заохочень, а також вчасність їх виплати. За 5-бальною 
шкалою їх максимально оцінили майже всі респонденти. Для більшості опитаних неабияке значення 
має також соціально-психологічний комфорт в організації: досить високу оцінку важливості отримали 
такі складові управління персоналом, як належні умови праці та можливість самостійного вибору часу 
відпустки, взаємовідносини з колегами і ставлення безпосереднього керівника, а також такі 
взаємопов’язані чинники, як можливість реалізації власних здібностей та характер роботи, можливості 
кар’єрного та професійного зростання, саморегулювання графіка робочого часу. Загалом оцінка 
важливості чинників варіюється в межах від 3,78 до 4,83 бала (рис. 13.2). 

 

 
 

Рис. 13.2. Важливість основних аспектів менеджменту персоналу для працівників  
Рівненського МУВГ та рівень задоволеності ними 

Умовні позначення: 1 - розмір заробітної плати та інших грошових виплат; 2 - вчасність виплати заробітної плати; 
3 - належні умови праці; 4 - можливість вибору часу відпустки та її тривалість; 5 - стосунки з колегами; 6 - 
можливість самовираження та реалізації власних здібностей; 7 - зручність добиратися до місця роботи; 8 - 
ставлення безпосереднього керівника; 9 - характер роботи (виконуваних функцій); 10 - кар’єрне та професійне 
зростання; 11 - можливість самостійно приймати рішення, зменшення контролю з боку керівника; 12 - впевненість у 
майбутньому (гарантія зайнятості, соціальне страхування); 13 - навчання та підвищення кваліфікації; 14 - режим 
роботи та відпочинку, можливість самостійного їх регулювання впродовж дня і тижня; 15 - можливість 
неформального спілкування з колегами, у т.ч. корпоративні заходи; 16 - участь у прийнятті управлінських рішень та 
формуванні цілей підприємства.  

Джерело:розроблено авторами 
 

У ставленні різних категорій працівників цієї водогосподарської організації до визначених 
аспектів менеджменту персоналу виявлені певні, хоч і незначні, відмінності (табл. 13.1). 

Для жінок більшу цінність мають матеріальні стимули (розмір заробітної плати та інших 
грошових виплат і вчасність їхньої виплати оцінено максимально в5 балів) та комфорт, пов'язаний з 
фізіологічними особливостями людського організму під час роботи та відпочинку (належні умови 
праці – 4,93, можливість вибору часу відпустки – 4,71, зручність добиратись до місця роботи – 4,43 

бала), а для чоловіків – здебільшого фактори соціально характеру та пов’язані з потребою 
самореалізації (взаємовідносини з колегами – 5 балів, ставлення безпосереднього керівника – 4,75, 

можливість навчання та підвищення кваліфікації – 4,75 бала). Загалом оцінки працівників різної статі 
суттєво не відрізняються. 

Найбільші відмінності у сприйнятті працівниками різних вікових категорій стосуються 
соціальних чинників. Для працівників віком 25-34 роки участь у корпоративних заходах є набагато 
важливішою (4,43 бала), ніж для персоналу віком 50-60 років (2,83 бала). Також чим молодші 
працівники, тим важливішим для них є ставлення керівника (4,8 бала для респондентів 15-25 років 
супроти 3,67 бала для осіб передпенсійного віку). Така ж закономірність і стосовно можливостей 
підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання. А от характер роботи більш важливий для старших 
працівників.  
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На основі отриманих даних визначено важливість для працівників конкретних чинників менеджменту 
персоналу та рівень задоволеності ними.

Найважливішою для працівників цієї водогосподарської організації є матеріальна складова 
розмір заробітної плати та інших грошових заохочень, а також вчасність їх виплати. За 5-бальною 
шкалою їх максимально оцінили майже всі респонденти. Для більшості опитаних неабияке значення 
має також соціально-психологічний комфорт в організації: досить високу оцінку важливості отримали 
такі складові управління персоналом, як належні умови праці та можливість самостійного вибору часу 
відпустки, взаємовідносини з колегами і ставлення безпосереднього керівника, а також такі 
взаємопов’язані чинники, як можливість реалізації власних здібностей та характер роботи, можливості 
кар’єрного та професійного зростання, саморегулювання графіка робочого часу. Загалом оцінка 
важливості чинників варіюється в межах від 3,78 до 4,83 бала (рис. 13.2).
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можливість самовираження та реалізації власних здібностей; 7 - зручність добиратися до місця роботи; 8 - 
ставлення безпосереднього керівника; 9 - характер роботи (виконуваних функцій); 10 - кар’єрне та професійне 
зростання; 11 - можливість самостійно приймати рішення, зменшення контролю з боку керівника; 12 - впевненість у 
майбутньому (гарантія зайнятості, соціальне страхування); 13 - навчання та підвищення кваліфікації; 14 - режим 
роботи та відпочинку, можливість самостійного їх регулювання впродовж дня і тижня; 15 - можливість 
неформального спілкування з колегами, у т.ч. корпоративні заходи; 16 - участь у прийнятті управлінських рішень та 
формуванні цілей підприємства. 

Джерело:розроблено авторами

У ставленні різних категорій працівників цієї водогосподарської організації до визначених 
аспектів менеджменту персоналу виявлені певні, хоч і незначні, відмінності (табл. 13.1).

Для жінок більшу цінність мають матеріальні стимули (розмір заробітної плати та інших 
грошових виплат і вчасність їхньої виплати оцінено максимально в5 балів) та комфорт, пов'язаний з 
фізіологічними особливостями людського організму під час роботи та відпочинку (належні умови 
праці 4,93, можливість вибору часу відпустки 4,71, зручність добиратись до місця роботи 
бала), а для чоловіків здебільшого фактори соціально характеру та пов’язані з потребою 
самореалізації (взаємовідносини з колегами 5 балів, ставлення безпосереднього керівника 
можливість навчання та підвищення кваліфікації 4,75 бала). Загалом оцінки працівників різної статі 
суттєво не відрізняються.

Найбільші відмінності у сприйнятті працівниками різних вікових категорій стосуються 
соціальних чинників. Для працівників віком 25-34 роки участь у корпоративних заходах є набагато 
важливішою (4,43 бала), ніж для персоналу віком 50-60 років (2,83 бала). Також чим молодші 
працівники, тим важливішим для них є ставлення керівника (4,8 бала для респондентів 15-25 років 
супроти 3,67 бала для осіб передпенсійного віку). Така ж закономірність і стосовно можливостей 
підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання. А от характер роботи більш важливий для старших 
працівників. 
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Таблиця 13.1 
Диференціація важливості основних чинників менеджменту персоналу для різних груп працівників 

№ Чинники 

Важливість чинника  
за статтю за віковими категоріями 

для 
чоловіків 

для 
жінок 

15-24 

років 

25-34 

років 

50-60 

років 

1 
Розмір заробітної плати та інших грошових 
виплат 

4,75 5,00 5,00 4,86 5,00 

2 Вчасність виплати заробітної плати 4,50 5,00 5,00 4,86 4,83 

3 Зручність добиратися до місця роботи 4,00 4,43 3,60 4,57 4,67 

4 Належні умови праці 4,75 4,93 4,80 5,00 4,83 

5 
Можливість самостійного регулювання графіка 
робочого часу впродовж дня і тижня 

3,75 3,86 4,00 4,00 3,50 

6 Можливість вибору часу відпустки 4,50 4,71 4,60 4,71 4,67 

7 Різні види соціального страхування 4,50 3,64 3,80 3,86 3,83 

8 Взаємовідносини з колегами 5,00 4,36 4,40 4,71 4,33 

9 Ставлення безпосереднього керівника 4,75 4,29 4,80 4,00 3,67 

10 Корпоративні заходи 4,25 3,14 3,40 4,43 2,83 

11 Характер роботи (виконуваних функцій) 4,25 4,64 4,20 4,29 4,83 

12 Можливість реалізації власних здібностей 4,25 4,43 4,60 4,57 4,83 

13 Зменшення контролю з боку керівництва 4,25 3,93 3,60 4,29 4,50 

14 Можливість навчання та підвищення кваліфікації 4,75 3,64 4,20 4,71 2,83 

15 
Можливість кар’єрного та професійного 
зростання 

4,25 4,00 4,60 4,57 2,83 

16 
Залучення до прийняття управлінських рішень та 
формування цілей підприємства 

3,50 3,36 3,60 3,86 3,33 

Джерело: сформовано авторами 
 

Щодо задоволеності працівників існуючою системою менеджменту персоналу, то найвищий 
бал,4,5, отримав чинник «вчасність виплати заробітної плати», тобто він влаштовує майже всіх 
респондентів (див. рис. 13.2). Також досить високий рівень задоволеності спостерігається стосовно 
зручності добиратися до місця роботи (4 бали). Однак, РМУВГ розташоване в одному із найбільш 
заселених районів міста і проблем із транспортним сполученням не існує, та ситуація може 
відрізнятися, коли опитати тих, хто працює і, відповідно, проживає, за межами обласного центра. Дещо 
менший бал задоволеності отримали такі вагомі чинники, як режим роботи і відпочинку та можливість 
вибору часу відпустки.  

Не надто високою виявилася задоволеність працівників такими аспектами, як спілкування та 
взаємини з колегами (3,56 бала та 3,28 бала), а також ставлення безпосереднього керівника, що, 
створюючи певну напруженість під час робочого процесу, не сприяє формуванню належного 
соціально-психологічного клімату в організації. Не особливо задоволені респонденти й такими 
важливими для них чинниками, як характер праці та можливості самостійного прийняття рішень та 
самовираження, що може бути як недоліком адміністративної політики, так і наслідком недостатнього 
ентузіазму самих працівників, та в будь-якому випадку є надзвичайно загрозливим для розвитку як 
даної організації, так і всієї водогосподарської галузі. Ще нижче оцінено можливість кар’єрного 
зростання та підвищення кваліфікації.Найнижчі оцінки отрималазадоволеність такими факторами, як 
розмір заробітної плати та впевненість у майбутньому (відповідно 1,72 і 1,83 бала). 

За результатами опитування виявлено відмінності щодо рівня задоволення основними чинниками 
менеджменту працівників залежно від статі та вікової категорії (табл. 13.2).  

Наприклад, зручністю добирання до місця роботи жінки більш задоволені ніж чоловіки (4,14 бала 
та 3,5 бала відповідно), хоча без аналізу місця проживання респондентів й, відповідно, можливостей 
добирання до роботи, тут неможливо робити остаточні висновки. Часом відпустки та її тривалістю 
більшою мірою задоволені чоловіки (4,5 бала, жінки – 3,71 бала), що безперечно зумовлено наявністю 
у працюючих жінок ширших соціальних обов’язків порівняноз чоловіками. Характер роботи 
оцінюється як більш задовільний жінками (3,07 бала) і нижче– чоловіками (2,5 бала). Щодо таких 
факторів, як можливість самовираження та самостійного прийняття рішень, то саме вони по-різному 
оцінені працівниками різних статей. Так чоловіки вважають для себе їх більшприйнятними. Така ж 
ситуація і в оцінках кар’єрного зростання та навчання. 
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Таблиця 13.2 

Задоволеність працівників основними чинниками менеджментуперсоналу 

№ Чинники 

Задоволеність 

за статтю за віковими категоріями 

для 
чоловіків 

для 
жінок 

15-24 

років 

25-34 

років 

50-60 

років 

1 Розмір заробітної плати та інших грошових виплат 2,50 1,50 2,20 1,57 1,50 

2 Вчасність виплати заробітної плати 4,25 4,57 4,80 4,43 4,33 

3 Зручність добирання до місця роботи 3,50 4,14 3,80 4,00 4,17 

4 Умови праці 2,50 2,50 2,00 2,29 3,17 

5 Режим роботи та відпочинку впродовж робочого дня і тижня 3,75 3,79 3,60 3,14 4,67 

6 Час відпустки та її тривалість 4,50 3,71 4,40 3,00 4,50 

7 

Впевненість у майбутньому (гарантія зайнятості або 
забезпечення належного рівня матеріального добробуту у 
випадку втрати роботи) 

2,25 1,57 2,40 1,57 1,33 

8 Стосунки з колегами 3,75 3,07 3,60 2,71 3,50 

9 Ставлення безпосереднього керівника 2,75 2,93 3,60 2,14 3,17 

10 Можливість неформального спілкування з колегами 3,50 3,71 4,40 3,71 3,00 

11 Характер роботи (виконуваних функцій) 2,50 3,07 3,20 2,43 3,33 

12 Можливість самовираження 3,00 2,07 2,40 2,00 3,00 

13 Можливість самостійного прийняття рішень 3,00 2,29 2,40 2,00 3,17 

14 Організація навчання та підвищення кваліфікації 3,25 1,93 1,60 2,14 3,00 

15 Кар’єрне та професійне зростання 3,00 1,71 1,80 1,86 2,67 

16 
Участь у прийнятті управлінських рішень та формуванні 
цілей підприємства 

2,50 1,93 1,60 1,86 2,67 

Джерело:сформовано авторами 
 

За віковими категоріями умовами праці більшою мірою задоволені працівники віком 50-60 років 
(3,17 бала), і меншою – віком 25-34 років (2,29 бала) та 15-24 років (2 бали). Розміром заробітної плати 
мало задоволений увесь персонал, проте молодші працівники оцінили цей чинник вище (2,2 бала) ніж 
старші (1,57 бала та 1,5 бала). Це можна пояснити тим, що респонденти віком 15-24 років здебільшого 
забезпечують лише власні потреби, а працівники,старші25 років, – ще й потреби своїх родин. 
Можливість неформального спілкування з колегами вважають краще задоволеною працівники 15-24 

років (4,4 бала), трохи нижче оцінили його особи віком 25-34 років (3,71 бала) і значно відрізняється 
оцінка найстарших працівників (лише 3 бали). Однак сприйняття чинника «стосунки з колегами» 
відрізняються в досить незначній мірі, хоча ці два фактори взаємозалежні. 

Щоб найкращим чином зорієнтуватися в першочерговості заходів щодо удосконалення системи 
менеджменту персоналу конкретної організації, пропонуємо, побудувавши своєрідну матрицю, 
здійснити розподіл чинників за окремими групами пріоритетності, що одночасно враховуватиме і 
важливість конкретнихчинників для персоналу, і стан задоволення ними працівників. 

В соціально-економічній статистиці визначення оптимальної кількості груп (інтервалів розподілу) 
базується на застосуванні формули американського вченого Стерджеса [7, с.29]. Оскільки в нашому 
випадку при опитуванні використано 16 чинників (одиниць сукупності), то за рекомендаціями Стерджеса 
доцільно виділити 1+3,322*lg16=5 груп мотиваційних чинників за їх важливістю для працівників і п’ять 
груп стимулів залежно від задоволеності респондентів їх станом в організації. Водночас, погоджуємося з 
думкою А.Опрі, що такий підхід «досить формальний і небезпечний, який звільняє від можливості 
економічного мислення. Адже підводити умовно кожний своєрідний емпіричний розподіл під єдиний тип 
без врахування особливостей конкретних сукупностей не можна. Слід визнати найвдалішими рекомендації 
В.П.Левинського, який пропонує своєрідні нормативи числа інтервалів, зумовлені обсягами досліджуваної 
сукупності» [8]. При такому підході, якщо кількість одиниць менше 40, кількість груп становитиме 3-5. 
Перевага рекомендацій В.Левинського у порівнянні з методикою Стерджесса у тому, що вона не так 
жорстко пов'язує число груп з чисельністю одиниць спостереження. Дослідникові надається можливість 
певного вибору числа груп залежно від характеру сукупності. 

Враховуючи, що в дослідженні використано лише 16 одиниць спостереження і розподіл 
сукупності на чотири групи небажаний, адже в такому випадку втрачається середня група (інтервал), 
вважаємо достатнім розглядати три рівні важливості і три рівні задоволеності (табл. 13.3). 
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Таблиця 13.2
Задоволеність працівників основними чинниками менеджментуперсоналу

№ Чинники

Задоволеність
за статтю за віковими категоріями 

для 
чоловіків

для 
жінок

-24 

років
-34 

років
-60 

років
1 Розмір заробітної плати та інших грошових виплат  50 20 57 50 

2 Вчасність виплати заробітної плати  57 80 43 33 

3 Зручність добирання до місця роботи  14 80 00 17 

4 Умови праці  50 00 29 17 

5 Режим роботи та відпочинку впродовж робочого дня і тижня  79 60 14 67 

6 Час відпустки та її тривалість  71 40 00 50 

Впевненість у майбутньому (гарантія зайнятості або 
забезпечення належного рівня матеріального добробуту у 
випадку втрати роботи)

8 Стосунки з колегами  07 60 71 50 

9 Ставлення безпосереднього керівника  93 60 14 17 

10 Можливість неформального спілкування з колегами  71 40 71 00 

11 Характер роботи (виконуваних функцій)  07 20 43 33 

12 Можливість самовираження  07 40 00 00 

13 Можливість самостійного прийняття рішень  29 40 00 17 

14 Організація навчання та підвищення кваліфікації  93 60 14 00 

15 Кар’єрне та професійне зростання  71 80 86 67 

Участь у прийнятті управлінських рішень та формуванні 
цілей підприємства
Джерело:сформовано авторами

За віковими категоріями умовами праці більшою мірою задоволені працівники віком 50-60 років 
(3,17 бала), і меншою віком 25-34 років (2,29 бала) та 15-24 років (2 бали). Розміром заробітної плати 
мало задоволений увесь персонал, проте молодші працівники оцінили цей чинник вище (2,2 бала) ніж 
старші (1,57 бала та 1,5 бала). Це можна пояснити тим, що респонденти віком 15-24 років здебільшого 
забезпечують лише власні потреби, а працівники,старші25 років, ще й потреби своїх родин. 
Можливість неформального спілкування з колегами вважають краще задоволеною працівники 15-

років (4,4 бала), трохи нижче оцінили його особи віком 25-34 років (3,71 бала) і значно відрізняється 
оцінка найстарших працівників (лише 3 бали). Однак сприйняття чинника «стосунки з колегами» 
відрізняються в досить незначній мірі, хоча ці два фактори взаємозалежні.

Щоб найкращим чином зорієнтуватися в першочерговості заходів щодо удосконалення системи 
менеджменту персоналу конкретної організації, пропонуємо, побудувавши своєрідну матрицю, 
здійснити розподіл чинників за окремими групами пріоритетності, що одночасно враховуватиме і 
важливість конкретнихчинників для персоналу, і стан задоволення ними працівників.

В соціально-економічній статистиці визначення оптимальної кількості груп (інтервалів розподілу) 
базується на застосуванні формули американського вченого Стерджеса [7, с.29]. Оскільки в нашому 
випадку при опитуванні використано 16 чинників (одиниць сукупності), то за рекомендаціями Стерджеса 
доцільно виділити 1+3,322*lg16=5 груп мотиваційних чинників за їх важливістю для працівників і п’ять 
груп стимулів залежно від задоволеності респондентів їх станом в організації. Водночас, погоджуємося з 
думкою А.Опрі, що такий підхід «досить формальний і небезпечний, який звільняє від можливості 
економічного мислення. Адже підводити умовно кожний своєрідний емпіричний розподіл під єдиний тип 
без врахування особливостей конкретних сукупностей не можна. Слід визнати найвдалішими рекомендації 
В.П.Левинського, який пропонує своєрідні нормативи числа інтервалів, зумовлені обсягами досліджуваної 
сукупності» [8]. При такому підході, якщо кількість одиниць менше 40, кількість груп становитиме 3-5. 
Перевага рекомендацій В.Левинського у порівнянні з методикою Стерджесса у тому, що вона не так 
жорстко пов'язує число груп з чисельністю одиниць спостереження. Дослідникові надається можливість 
певного вибору числа груп залежно від характеру сукупності.

Враховуючи, що в дослідженні використано лише 16 одиниць спостереження і розподіл 
сукупності на чотири групи небажаний, адже в такому випадку втрачається середня група (інтервал), 
вважаємо достатнім розглядати три рівні важливості і три рівні задоволеності (табл. 13.3).
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Таблиця 13.3 
Пріоритетність удосконалення чинниківуправління персоналом в організації 

Рівень важливості 
Рівень задоволеності Високий Середній Низький 

Нижче середнього М1 М2 М3 

Середній М2 М3 М4 

Вище середнього М3 М4 М5 

Джерело: розроблено авторами 
 

Таким чином, виділено п’ять груп чинників залежно від пріоритетності необхідності їх 
покращення: М1 та М2 – групи факторів, які вимагають невідкладного втручання; М3 – ті, що є 
важливими для формування належної системи менеджменту, але їх удосконалення не є терміновим; М4 
– чинники, удосконаленню яких доцільно приділяти увагу лише після досягнення основних 
пріоритетів; М5 – чинники, які на даний момент не потребують особливого втручання.  

Оскільки оцінка респондентів змінюється відносно рівномірно, то варто встановити рівні 
інтервали, величина яких становитиме: а) для рівня важливості (максимальна оцінка – 4,94, мінімальна 
– 3,61 бала): (4,94-3,61)/3≈0,5 бала; б) для рівня задоволеності (максимальна оцінка – 4,50, мінімальна – 
1,72 бала): (4,50-1,72)/3≈1 бал. Таким чином, в даному випадку встановлено такі інтервали для рівня 
важливості: низький (3,51-4 бали), середній (4,01-4,5 бала) та високий (4,51-5 балів) і для рівня 
задоволеності: нижче середнього (1,51-2,5 бала), середній (2,51-3,5 бала), вище середнього (3,51-4,5 

бала). В результаті групування отримано розподіл чинників за пріоритетністю (табл. 13.4). 

Таблиця 13.4 
Пріоритетність напрямів удосконалення менеджменту персоналу РМУВГ 

Рівень 

важливості 
Рівень  
задоволеності 

Високий 

(4,51-5 балів) 
Середній 

(4,01-4,5 бала) 
Низький 

(3,51 – 4 бали) 

Нижче середнього 

(1,51-2,5 бала) 

М1 

Розмір заробітної 
плати та інших 

грошових виплат. 
Належні умови праці. 

М2 

Можливість реалізації 
власних здібностей. 

Можливість кар’єрного та 
професійного зростання. 

М3 

Зменшення контролю з боку 
керівництва. 

Різні види соціального 
страхування. 

Можливість навчання та 
підвищення кваліфікації. 
Залучення до прийняття 
управлінських рішень та 

формування цілей підприємства. 

Середній 

(2,51-3,5 бала) 
М2 

- 

М3 

Взаємовідносини з 
колегами. 

Ставлення безпосереднього 
керівника. 

Характер роботи 
(виконуваних функцій). 

М4 

- 

Вище середнього 

(3,51- 4,5 балів) 

М3 

Вчасність виплати 
заробітної плати. 

Можливість вибору 
часу відпустки. 

М4 

Зручність добиратися до 
місця роботи. 

М5 

Можливість самостійного 
регулювання графіка робочого 

часу впродовж дня і тижня. 
Корпоративні заходи. 

Джерело: розроблено авторами 
 

Такий розподіл характерний для узагальненої оцінки респондентів. При дослідження в розрізі, 
наприклад, окремої вікової чи статевої групи інтервали будуть іншими. 

Таким чином, найшвидшого покращення вимагають складовіменеджменту (М1), які майже не 
залежать від самої організації: розмір заробітної плати й інших грошових виплат та умови праці. 
Незадоволення умовами праці викликано в першу чергу неналежним температурним режимом в 
управлінні, а також застарілими основними засобами. Першочергового удосконалення в РМУВГ 
вимагають також такі аспектиуправління персоналом (М2), як можливість реалізації власних 
здібностей та можливість кар’єрного і професійного зростання. Частина чинників, пов’язаних зі 
змістом та характером роботи, потрапила в групу важливості М3, що знову ж таки засвідчує 
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необхідність акцентування уваги на поліпшенні цієїскладової менеджменту персоналу. Це стосується 
безпосередньо характеру виконуваних функцій, залученням працівників до прийняття управлінських 
рішень та формування цілей підприємства, можливості навчання та підвищення кваліфікації, а також 
зменшення контролю з боку керівника. 

Важливим, хоч і не першочерговим (М3) є покращення соціально-психологічного клімату в 
колективі. Сприятимуть покращенню мікроклімату як різні заходи в межах політики «безконфліктного 
управління», в тому числі збереження неформальних груп, що склались всередині організації та не 
шкодять її функціонуванню, так і урізноманітнення корпоративних заходів. До групи заходів з 
пріоритетністю М3 також потрапила необхідність удосконалення соціальних гарантій працівникам, у 
тому числі соціального страхування, поліпшення стану яких теж є надзвичайно складним на рівні 
окремої організації з огляду на особливість розвитку галузі, у тому числі досить невисокий рівень 
фінансового забезпечення. За результатами опитування найменшого втручання (М5) вимагає режим 
робочого часу в управлінні. 

Таким чином, основні аспекти управління персоналом бюджетних водогосподарських організацій, 
які вимагають вдосконалення, в першу чергу стосуються такої функції менеджменту, як мотивація. 

13.3. Особливості оплати праці у водному господарстві 

В сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств найбільш вагомим чинником 
впливу на кожного конкретного працівника в загальній системі менеджменту персоналу є заробітна 
плата. А за результатами соціологічного дослідження саме оплата праці для працівників 
водогосподарських організацій є не лише головним стимулом, а й потребує першочергового 
покращення. 

Оплата праці працівників бюджетних водогосподарських організацій здійснюється на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, встановлених Кабінетом Міністрів України розмірів основної 
заробітної плати, а також доплат та надбавок, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань. Під час 
нарахування та виплати заробітної плати водогосподарські організації керуються загальними нормами 
вітчизняного законодавства у сфері праці та галузевими нормами, встановленими Галузевою угодою між 
Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу 
України [9] і Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про умови оплати праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій 
меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України», згідно з яким 
керівникам організацій меліорації та водного господарства «надано право у межах фонду заробітної плати, 
затвердженого в кошторисах установлювати конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної 
плати) працівникам цих організацій відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів 
посад (професій) та тарифних коефіцієнтів, доплати та надбавки до них» [10]. 

Фонд оплати праці формується в межах кошторисних призначень на оплату праці загального і 
спеціального фондів бюджету. Для розрахунку заробітної плати застосовують почасово-преміальну та 
відрядно-преміальну системи. Зокрема,адміністративно-управлінському персоналу заробітна плата 
нараховується за почасово-преміальною системою,машиністам насосних установок, водіям, сторожам, 
робітникам ремонтно-механічної майстерні та оглядачам гідротехнічних споруд – за почасово-

преміальною, трактористам-машиністам – за відрядно-преміальною системами.Визначення переліку і 
розмірів доплат і надбавок та умов їх запровадження є виключним правом організації, яке 
закріплюється в колективному договорі,і неможе погіршувати умови, передбачені галузевими нормами 
та Генеральною угодою. 

Порівняльний аналіз засвідчив дещо ширший галузевий перелік доплат і надбавок за 
передбачений загальними нормами колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин 
в Україні, водночас на рівні окремихорганізацій намагаються користуватися мінімальноможливими 
стандартами (в табл. 13.5 представлено порівняння з доплатами і надбавками, передбаченими 
колективним договором Рівненського МУВГ, однак,майже ідентична ситуація була виявлена і при 
ознайомленні з внутрішніми документами інших водогосподарських організацій Рівненської, а також 
сусідніх Волинської й Житомирської областей). 
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необхідність акцентування уваги на поліпшенні цієїскладової менеджменту персоналу. Це стосується 
безпосередньо характеру виконуваних функцій, залученням працівників до прийняття управлінських 
рішень та формування цілей підприємства, можливості навчання та підвищення кваліфікації, а також 
зменшення контролю з боку керівника.

Важливим, хоч і не першочерговим (М3) є покращення соціально-психологічного клімату в 
колективі. Сприятимуть покращенню мікроклімату як різні заходи в межах політики «безконфліктного 
управління», в тому числі збереження неформальних груп, що склались всередині організації та не 
шкодять її функціонуванню, так і урізноманітнення корпоративних заходів. До групи заходів з 
пріоритетністю М3 також потрапила необхідність удосконалення соціальних гарантій працівникам, у 
тому числі соціального страхування, поліпшення стану яких теж є надзвичайно складним на рівні 
окремої організації з огляду на особливість розвитку галузі, у тому числі досить невисокий рівень 
фінансового забезпечення. За результатами опитування найменшого втручання (М5) вимагає режим 
робочого часу в управлінні.

Таким чином, основні аспекти управління персоналом бюджетних водогосподарських організацій, 
які вимагають вдосконалення, в першу чергу стосуються такої функції менеджменту, як мотивація.

Особливості оплати праці у водному господарстві

В сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств найбільш вагомим чинником 
впливу на кожного конкретного працівника в загальній системі менеджменту персоналу є заробітна 
плата. А за результатами соціологічного дослідження саме оплата праці для працівників 
водогосподарських організацій є не лише головним стимулом, а й потребує першочергового 
покращення.

Оплата праці працівників бюджетних водогосподарських організацій здійснюється на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, встановлених Кабінетом Міністрів України розмірів основної 
заробітної плати, а також доплат та надбавок, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань. Під час 
нарахування та виплати заробітної плати водогосподарські організації керуються загальними нормами 
вітчизняного законодавства у сфері праці та галузевими нормами, встановленими Галузевою угодою між 
Державним агентством водних ресурсів України і Профспілкою працівників агропромислового комплексу 
України [9] і Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про умови оплати праці 
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій 
меліорації та водного господарства Державного агентства водних ресурсів України», згідно з яким 
керівникам організацій меліорації та водного господарства «надано право у межах фонду заробітної плати, 
затвердженого в кошторисах установлювати конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної 
плати) працівникам цих організацій відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів 
посад (професій) та тарифних коефіцієнтів, доплати та надбавки до них» [ ].

Фонд оплати праці формується в межах кошторисних призначень на оплату праці загального і 
спеціального фондів бюджету. Для розрахунку заробітної плати застосовують почасово-преміальну та 
відрядно-преміальну системи. Зокрема,адміністративно-управлінському персоналу заробітна плата 
нараховується за почасово-преміальною системою,машиністам насосних установок, водіям, сторожам, 
робітникам ремонтно-механічної майстерні та оглядачам гідротехнічних споруд за почасово-

преміальною, трактористам-машиністам за відрядно-преміальною системами.Визначення переліку і 
розмірів доплат і надбавок та умов їх запровадження є виключним правом організації, яке 
закріплюється в колективному договорі,і неможе погіршувати умови, передбачені галузевими нормами 
та Генеральною угодою.

Порівняльний аналіз засвідчив дещо ширший галузевий перелік доплат і надбавок за 
передбачений загальними нормами колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин 
в Україні, водночас на рівні окремихорганізацій намагаються користуватися мінімальноможливими 
стандартами (в табл. 13.5 представлено порівняння з доплатами і надбавками, передбаченими 
колективним договором Рівненського МУВГ, однак,майже ідентична ситуація була виявлена і при 
ознайомленні з внутрішніми документами інших водогосподарських організацій Рівненської, а також 
сусідніх Волинської й Житомирської областей).
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Таблиця 13.5 
Доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів  

працівників водогосподарських організацій 

Найменування доплат 
та надбавок 

Розмір та умови виплати 

Призначення Генеральна 
угода 

Галузева угода 
Наказ 

Міністерства 

Колективний 
договір 
РМУВГ 

1 2 3 4 5 6 

ДОПЛАТИ 

За роботу в нічний 
час (за кожну годину 

роботи з 22 до 6 
години) 

35%* 35-40%* до 40%* 
сторожам – 

35%* 

Компенсація за 
відхилення від 

нормальних 
умов праці 

За роботу у вечірній 
час (за кожну годину 

роботи з 18 до 22 
години при 

багатозмінному 
режимі роботи) 

20%* 20%* – – 

За ненормований 
робочий день 

– 

водіям легкових і 
спеціальних 

автомобілів –до 
40%* за 

відпрацьований час 

25%* за 
відпрацьований 

час 

 

25%* 

За поділ робочого 
дня (зміни) на 

частини (водіям на 
перевезенні людей) 

– 

до 40%* за кожний 
день праці в такому 

режимі 
– – 

За роботу у важких і 
шкідливих умовах 

праці 

важкі і шкідливі умови – 4, 8, 12%;  

особливо важкі і особливо шкідливі умови –16, 20, 24%* 
4%* 

За використання в 
роботі 

дезінфікувальних 
засобів, а також 
працівникам, які 

зайняті 
прибиранням 

туалетів 

– до 10%*  

За розширення зони 
обслуговування або 
збільшення обсягу 

робіт 

максимальними розмірами не 
обмежуються і визначаються наявністю 

одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами, які могли б 

виплачуватися за умови додержання 
нормативної чисельності працівників 

до 50%** 

Заохочення до 
підвищення 

інтенсивності 
праці, 

розширення 
професійних 

знань та навичок, 
підвищення 
кваліфікації 
ефективного 
використання 

трудового 
потенціалу 

За інтенсивність 
праці до 12%* – – 

За суміщення 
професій (посад) 

максимальними розмірами не 
обмежуються і визначаються наявністю 

одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами суміщуваних посад 

працівників 

до 50%** 

За виконання 
обов'язків тимчасово 

відсутнього 
працівника 

до 100%** до 50%** 

На період освоєння 
нових норм праці 

підвищення відрядних розцінок до 20%,  
підвищення тарифних ставок до 10% 

– – 

За науковий ступінь – 

доктора наук – 25%*,  

кандидата наук – 15%*  

(якщо діяльність працівників за 
профілем збігається з науковим 

ступенем) 

– 
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Продовження таблиці 13.5 
 

1 2 3 4 5 6 

Бригадиру, не 
звільненому від 

основної роботи за 
керівництво 

бригадою 

бригадирам – 
залежно від 

кількості 
робітників у 

бригаді;  
ланковим з 

чисельністю 
ланки понад 5 
осіб – до 50 % 

доплати 
бригадира* 

бригадирам: до 10 
осіб в бригаді – 20% 

відрядникам, 15% 
почасовикам;  

10-25 осіб – 30% і 
20%;  

понад 25 осіб – 50% 

і 30% відповідно;  
ланковим – понад 5 

осіб – до 50 % 

доплати бригадира* 

– – 

Стимулювання 
відповідальності 

за колективні 
результати, 
задоволення 

потреб визнання 
та 

самовираження 

НАДБАВКИ 

За високу 
професійну 

майстерність 

III розряд – 12%; 

IV – 16%; V – 

20%; VI розряд і 
вище – 24%* 

III розряд – 12%; IV 

– 20%; V – 25%; VI 

розряд і вище – 

30%* 

– – 

Стимулювання 
до навчання, 
підвищення 
кваліфікації, 
професійного 

зростання, 
самостійності у 

прийнятті 
рішень, 

відповідальності, 
ефективного 
використання 

трудового 
потенціалу. 
Можливість 
задоволення 

потреб визнання 
та самореалізації 

За високі 
досягнення у праці до 50%* 

За класність водіям 
легкових і 
вантажних 

автомобілів, 
автобусів 

2-го класу – 10%,  

1-го класу – 25%* 

За класність 
машиністам 

до 25 % * 

трактористам-

машиністам  
1-го класу – 20%,  

2-го класу – 10 % * 

– 

трактористам-

машиністам  
1-го класу – 

20%,  

2-го класу – 10 

%* 

За виконання 
особливо важливої 

роботи 

до 50%* 

За складність, 
напруженість у 

роботі 
– до 50%* 7% – 40% залежно від професії* 

За почесні звання 
України, СРСР, 

союзних республік 
СРСР “заслужений” 

– 

20%*(якщо 
діяльність 

працівникамза 
профілем збігається 
з почесним званням) 

– 

За знання та 
використання в 
роботі іноземної 

мови. 

– – 

однієї 
європейської – 

10%, східної, 
угро-фінської 

або 
африканської – 

15%, двох і 
більше мов – 

25%* 

– 

* – відсотки рахуються від тарифної ставки чи посадового окладу працівника відповідної професії та розряду чи посади; 
** – відсотки рахуються від тарифної ставки чи посадового окладу за суміщеною професією, відсутнього працівника 
або за вакантною посадою. 

Джерело: сформовано авторами на основі [11; 9; 10] 
 

Крім того, у водогосподарських організаціях, згідно з Наказом [10], передбачено раз на рік 
нараховувати надбавку за стаж роботи за спеціальністю трактористам-машиністам 
сільськогосподарського виробництва: від 2 до 5 років – 8%, більше 5 до 10 – 10%, більше 10 до 15 – 
13%, більше 15 років – 16% та машиністам насосних установок: від 3 до 5 років – 6%, більше 5 до 10 – 
8%, більше 10 до 15 – 10%, більше 15 років – 15% установленої тарифної ставки, що безумовно сприяє 
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Продовження таблиці 13.5

Бригадиру, не 
звільненому від 

основної роботи за 
керівництво 

бригадою

бригадирам – 
залежно від 

кількості 
робітників у 

бригаді; 
ланковим з 

чисельністю 
ланки понад 5 
осіб до 50 % 

доплати 
бригадира*

бригадирам: до 10 
осіб в бригаді 20%

відрядникам, 15% 
почасовикам; 
-25 осіб 30% і 

20%;

понад 25 осіб 50%

і 30% відповідно; 
ланковим понад 5 

осіб до  %

доплати бригадира*

Стимулювання 
відповідальності 

за колективні 
результати, 
задоволення 

потреб визнання 
та 

самовираження

НАДБАВКИ

За високу 
професійну 

майстерність

III розряд %; 

IV %; V

20%; VI розряд і 
вище 24%*

III розряд %; IV 

%; V 25%; VI

розряд і вище 
30%*

Стимулювання 
до навчання, 
підвищення 
кваліфікації, 
професійного 

зростання, 
самостійності у 

прийнятті 
рішень, 

відповідальності, 
ефективного 
використання 

трудового 
потенціалу. 
Можливість 
задоволення 

потреб визнання 
та самореалізації

За високі 
досягнення у праці до 50%*

За класність водіям 
легкових і 
вантажних 

автомобілів, 
автобусів

-го класу 10%

-го класу 25%*

За класність 
машиністам до 25 % *

трактористам-

машиністам 
-го класу 20%

-го класу % *

трактористам-

машиністам 
-го класу 

20%

-го класу 
%*

За виконання 
особливо важливої 

роботи
до 50%*

За складність, 
напруженість у 

роботі
до 50%* % 40% залежно від професії*

За почесні звання 
України, СРСР, 

союзних республік 
СРСР “заслужений”

20%*(якщо 
діяльність 

працівникамза 
профілем збігається 
з почесним званням)

За знання та 
використання в 
роботі іноземної 

мови.

однієї 
європейської 
10%, східної, 
угро-фінської 

або 
африканської 

15%, двох і 
більше мов 

25%*

*  відсотки рахуються від тарифної ставки чи посадового окладу працівника відповідної професії та розряду чи посади;
відсотки рахуються від тарифної ставки чи посадового окладу за суміщеною професією, відсутнього працівника 

або за вакантною посадою.
Джерело: сформовано авторами на основі [11; 9; 10]

Крім того, у водогосподарських організаціях, згідно з Наказом [10], передбачено раз на рік 
нараховувати надбавку за стаж роботи за спеціальністю трактористам-машиністам 
сільськогосподарського виробництва: від 2 до 5 років 8%, більше 5 до 10 10%, більше 10 до 15 
13%, більше 15 років 16% та машиністам насосних установок: від 3 до 5 років 6%, більше 5 до 10 
8%, більше 10 до 15 10%, більше 15 років 15% установленої тарифної ставки, що безумовно сприяє 
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заохоченню цих категорій працівників до постійної зайнятості в галузі й тим самим забезпечуватиме 
зростання їхньої професійної майстерності та якості виконаних робіт. 

Преміювання таких категорій працівників, як оглядачі ГТО, машиністи насосних установок та 
трактористи-машиністи в Рівненському МУВГ передбачено за виконання норм виробітку і плану 
ремонтно-доглядових робіт дільницею (в розмірі до 20% від основної заробітної плати) та за утримання 
в належному стані закріплених гідротехнічних об’єктів, установок і техніки (до 10%; трактористам-

машиністам – до 5%; машиністам насосних установок – до 20%). Крім того, для машиністів насосних 
установок встановлена премія за дотримання чистоти приміщень і прилеглої території в розмірі до 10% 
основної заробітної плати. Оглядачів ГТО також можуть преміювати за надання платних послуг 
стороннім організаціям. Така винагорода є спеціальним видом преміювання і виплачується понад 
премії за основні результати господарської діяльності. Джерелом преміювання є кошти на оплату 
праці, передбачені затвердженим в установленому порядку кошторисом спеціального фонду. 
Трактористи-машиністи й водії РМУВГ за економне використання паливно-мастильних матеріалів 
отримують премію в розмірі до 5% основної заробітної плати. Виконавши план ремонтно-доглядових 
робіт дільниці, водії можуть отримати премію до 20% зарплати. Такий же відсоток і за виконання 
поставлених завдань із забезпечення виробничого процесу. 

Утримання у належному технічному стані, своєчасний ремонт та технічне обслуговування 
автомобілів гарантує водіям одержання премії в розмірі до 5% основно їзаробітної плати. Робітники 
РММ преміюються за виконання плану ремонтних робіт РММ – до 20% зарплати. Також важливим є 
для цих робітників вчасне та якісне виконання поставлених завдань, замовлень дільниць. За це вони 
мають змогу отримувати премію в розмірі до 20% заробітної плати. Ще до 10% – премія за утримання у 
належному технічному стані обладнання, інструменту. Сторожі в РМУВГ отримують премію в розмірі 
до 40% основної заробітноїплати за умови належного виконання обов’язків із забезпечення збереження 
матеріальних цінностей і до 10% – за утримання у належному стані приміщення прохідної, прилеглої 
території, огорожі. Конкретний розмір премії визначається, виходячи із фактичної наявності фонду 
оплати праці на преміювання, виконання його умов і затверджується адміністрацією за погодженням з 
Комітетом профспілки. 

Преміювання за надання платних послуг здійснюється за умови своєчасного і якісного виконання 
договірних зобов’язань (відсутність претензій замовника), наявності коштів для виплати премії та 
відсутності заборгованості з оплати праці. Під час преміювання до уваги беруть суму фактичних 
власних надходжень за надання платних послуг згідно з договорами;суму коштів спецфонду, 
спрямовану на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або 
частково забезпечені) видатками загального фонду;суму коштів спецфонду, спрямовану на погашення 
заборгованості загального фонду. Конкретні розміри і порядок преміювання працівників визначаються 
керівником організації з урахуванням їх особистого внеску, але не більше одного посадового окладу 
(ставки заробітної плати) в розрахунку на місяць. 

Також у водогосподарських організаціях передбачені одноразові виплати. Зокрема, винагорода за 
раціоналізаторські пропозиції і строки її виплати визначаються договором між управлінням і автором 
(співавторами), де визначається сума винагороди в гривнях або у відсотках доходу від використання 
раціоналізаторської пропозиції. 

Джерелами фінансування виплат на оплату праці є загальний та спеціальний фонди бюджету 
організації. Загальний фонд забезпечується за рахунок Державного бюджету, спеціальний – від надання 
платних послуг фізичним та юридичним особам. Оплата праці зі спеціального фонду передбачена для 
працівників, які надають платні послуги стороннім організаціям. За наявності залишку коштів 
спецфонду на рахунку можливе фінансування преміювання для всіх працівників установи. 

Фонд оплати праці,близько 70% якого в останні роки складає фонд основної заробітної плати, 
формується в межах кошторисних призначень на оплату праці загального і спеціального фондів 
бюджету. Попри значний перелік доплат, надбавок та заохочувальних виплат заробітна плата 
працівників водогосподарських організацій впродовж тривалого часу приблизно вдвічі нижча за 
середню в державі. 
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13.4. Оцінювання персоналу водогосподарських організацій: традиційний  
та альтернативні підходи 

Бути зацікавленими у підвищенні результативності власної праці можуть лише ті працівники, які 
отримали належний рівень матеріальної і соціально-психологічної винагороди, а отже результати 
роботи яких адекватно та об’єктивно оцінені. Тому вагомою компонентою управління персоналом 
будь-якої водогосподарської організації є його оцінювання, яке повиннобути зорієнтоване на 
посилення доцільності й результативності діяльності. 

Оцінювання персоналу – це цілеспрямований процес визначення відповідності якісних 
характеристик працівників (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посад або робочих місць[13, с.233]. 

Виходячи із сутності оцінювання персоналу, доцільно виділити такі його особливості [14]: 
- оцінювання персоналу представляє собою певне порівняння характеристик людини, наприклад, ділових 

якостей, професійно-кваліфікаційного рівня, результатів праці, до відповідних параметрів, вимог, еталонів; 
- сутність оцінювання персоналу полягає у визначенні того, якою мірою працівник досягає очікуваних 

результатів праці, а також чи відповідає тим вимогам, які випливають з поставлених перед ним виробничих 
завдань. 

Основними цілями оцінювання персоналу є: 
- забезпечення керівника необхідними даними про якісний і кількісний склад персоналу (інформативна ціль); 
- прийняття кадрових рішень щодо розміщення, переміщення працівників, організації оплати праці 

(адміністративна ціль); 
- орієнтування працівників на покращення трудової діяльності в необхідному для організації напрямі 

(мотиваційна ціль). 
Постійне ефективне використання оцінювання персоналу суттєво впливає на ефективність 

організації та її імідж. Виявивши ступінь невідповідності фактично досягнутих рівнів виконання 
завдання очікуваним, менеджери можуть розробляти конкретні управлінські рішення, заходи, 
спрямовані на покращення як загальних, так й індивідуальних результатів роботи. 

Оцінювання повинно здійснюватись щодо основних якостей працівника, його праці та 
результатів праці.Процедура оцінювання включає: місце,суб’єкт, порядок, використання технічних 
засобів, оформлення результатів оцінювання. 

Результати оцінювання персоналу використовують для розв’язання таких завдань:підбір і 
розстановка нових працівників;раціоналізація засобів і методів роботи;оцінювання ефективності 
навчання працівників та удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації; формування 
ефективної системи мотивації, у тому числі вдосконалення оплати праці; поповнення кадрового 
резерву та визначення можливостей службового просування працівників. 

Всі методи оцінювання персоналу можна поділити на: методи індивідуальної оцінки працівників 
та методи групового оцінювання (базуються на порівнянні ефективності працівників всередині групи). 

За спрямованістю методи оцінювання умовно поділяють на три групи. 
1. Якісні (описові) методи передбачаютьоцінювання якісниххарактеристик працівників без їх 

кількісного виразу(оцінювання працівника за даними його біографії – біографічний метод; порівняння 
фактичних характеристик працівників з набором якостей, потрібних для роботи на конкретних посадах 
– матричнийметод; порівняння фактичних якостей з характеристиками найбільш успішних працівників 
на певних посадах та робочих місцях – метод еталону; порівняння реальних якостей працівника з 
наперед визначеними характеристиками – методи вільного та вимушеного вибору оціночних 
характеристик; опис і оцінювання того, що зробив працівник за окремий період його діяльності – 
оцінка виконання;метод групового диспуту – передбачає розмову групи керівників або експертів з 
працівниками щодо їхньої діяльності й дозволяє за визначеними критеріями вибрати найбільш 
активних, самостійних, логічно мислячих працівників). 

2. Кількісні (числові) методи, в результаті застосування яких можна визначити рівень ділових 
якостей працівника з достатньо високим рівнем об’єктивності (метод заданої бальної оцінки полягає у 
присвоєні наперед визначеної кількості балів з наступним виявленням загальногоділового рівня працівника 
у вигляді суми набраних балів; метод вільної бальної оцінки передбачає присвоєння керівником або 
експертом певної кількості балів за визначеною шкалою кожній якості працівника і загальну його оцінку у 
вигляді суми балів або середнього балу; коефіцієнтна оцінка рівня ділових якостей здійснюється на основі 
коефіцієнтів, які вимірюють як окремі, так і загальні якості працівника;система графічного профілю 
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Оцінювання персоналу водогосподарських організацій: традиційний 
та альтернативні підходи

Бути зацікавленими у підвищенні результативності власної праці можуть лише ті працівники, які 
отримали належний рівень матеріальної і соціально-психологічної винагороди, а отже результати 
роботи яких адекватно та об’єктивно оцінені. Тому вагомою компонентою управління персоналом 
будь-якої водогосподарської організації є його оцінювання, яке повиннобути зорієнтоване на 
посилення доцільності й результативності діяльності.

Оцінювання персоналу це цілеспрямований процес визначення відповідності якісних 
характеристик працівників (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посад або робочих місць[13, с.233].

Виходячи із сутності оцінювання персоналу, доцільно виділити такі його особливості [14]:
- оцінювання персоналу представляє собою певне порівняння характеристик людини, наприклад, ділових 

якостей, професійно-кваліфікаційного рівня, результатів праці, до відповідних параметрів, вимог, еталонів;
- сутність оцінювання персоналу полягає у визначенні того, якою мірою працівник досягає очікуваних 

результатів праці, а також чи відповідає тим вимогам, які випливають з поставлених перед ним виробничих 
завдань.

Основними цілями оцінювання персоналу є:
- забезпечення керівника необхідними даними про якісний і кількісний склад персоналу (інформативна ціль);
- прийняття кадрових рішень щодо розміщення, переміщення працівників, організації оплати праці 

(адміністративна ціль);
- орієнтування працівників на покращення трудової діяльності в необхідному для організації напрямі 

(мотиваційна ціль).
Постійне ефективне використання оцінювання персоналу суттєво впливає на ефективність 

організації та її імідж. Виявивши ступінь невідповідності фактично досягнутих рівнів виконання 
завдання очікуваним, менеджери можуть розробляти конкретні управлінські рішення, заходи, 
спрямовані на покращення як загальних, так й індивідуальних результатів роботи.

Оцінювання повинно здійснюватись щодо основних якостей працівника, його праці та 
результатів праці.Процедура оцінювання включає: місце,суб’єкт, порядок, використання технічних 
засобів, оформлення результатів оцінювання.

Результати оцінювання персоналу використовують для розв’язання таких завдань:підбір і 
розстановка нових працівників;раціоналізація засобів і методів роботи;оцінювання ефективності 
навчання працівників та удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації; формування 
ефективної системи мотивації, у тому числі вдосконалення оплати праці; поповнення кадрового 
резерву та визначення можливостей службового просування працівників.

Всі методи оцінювання персоналу можна поділити на: методи індивідуальної оцінки працівників 
та методи групового оцінювання (базуються на порівнянні ефективності працівників всередині групи).

За спрямованістю методи оцінювання умовно поділяють на три групи.
Якісні (описові) методи передбачаютьоцінювання якісниххарактеристик працівників без їх 

кількісного виразу(оцінювання працівника за даними його біографії біографічний метод; порівняння 
фактичних характеристик працівників з набором якостей, потрібних для роботи на конкретних посадах 

матричнийметод; порівняння фактичних якостей з характеристиками найбільш успішних працівників 
на певних посадах та робочих місцях метод еталону; порівняння реальних якостей працівника з 
наперед визначеними характеристиками методи вільного та вимушеного вибору оціночних 
характеристик; опис і оцінювання того, що зробив працівник за окремий період його діяльності 
оцінка виконання;метод групового диспуту передбачає розмову групи керівників або експертів з 
працівниками щодо їхньої діяльності й дозволяє за визначеними критеріями вибрати найбільш 
активних, самостійних, логічно мислячих працівників).

2. Кількісні (числові) методи, в результаті застосування яких можна визначити рівень ділових 
якостей працівника з достатньо високим рівнем об’єктивності (метод заданої бальної оцінки полягає у 
присвоєні наперед визначеної кількості балів з наступним виявленням загальногоділового рівня працівника 
у вигляді суми набраних балів; метод вільної бальної оцінки передбачає присвоєння керівником або 
експертом певної кількості балів за визначеною шкалою кожній якості працівника і загальну його оцінку у 
вигляді суми балів або середнього балу; коефіцієнтна оцінка рівня ділових якостей здійснюється на основі 
коефіцієнтів, які вимірюють як окремі, так і загальні якості працівника;система графічного профілю 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  593 

 

полягає у відображенні кожної ділової якості працівника в балах у вигляді точки на графіку;метод 
рангового порядку – група керівників або експертів, виходячи з визначених критеріїв оцінювання, 
розташовує оцінюваних працівників у порядку від «найкращого» до «найгіршого»). 

3. Комбіновані (проміжні) методи ґрунтуються як на описових принципах, так і на кількісних 
характеристиках (тестування – оцінювання працівників за рівнем вирішення ними наперед 
підготовлених тестів або виробничих завдань;визначення рівня інтелектуальності працівника;система 
заданого групування працівників – вибір обмеженої кількості факторів оцінювання, розподіл 
працівників за даними факторами на чотири групи з наступною заміною «найгірших» працівників 
«найкращими»;метод сумарних оцінок – визначення експертами частоти виявлення у працівників тих 
чи інших якостей і присвоєння бальних оцінок за той чи інший рівень частоти). 

Крім того, всі методи оцінювання персоналу поділяються на об’єктивні та 
суб’єктивні.Об’єктивні методи ґрунтуються на критеріях і показниках, які піддаються чіткому 
вимірюванню. У їх складі переважають описові методи, які є досить простими і можуть 
застосовуватися в різноманітних формах оцінювання персоналу (техніка довільного опису, 
структуровані описи,оцінювання за визначеними цілями, самооцінювання, техніка критичних 
випадків). Суб’єктивні методи оцінювання ґрунтуються на суб’єктивних поглядах і судженнях осіб, які 
здійснюють оцінювання, й охоплюють переважно порівнювальні техніки оцінювання персоналу 
(ранжування (метод класифікації) – оцінювані працівники розташовуються від «найкращого» до 
«найгіршого» на основі певних критеріїв; парного порівняння – порівняння груп працівників, які 
займають посади певного рівня;метод заданого розподілу – особа, яказдійснює оцінювання, повинна 
оцінити працівників в межах наперед заданого, фіксованого розподілу оцінок, віднісши їх до певної 
групи відповідно до наперед встановленої квоти; метод порівняння – ґрунтується на оцінюванні за 
визначеними характеристикамивідповідності працівника посаді, яку він займає). 

Теорія і практика управління персоналом нараховує більше двох десятків методів оцінювання 
працівників. Реально ж у вітчизняних організаціях, на підприємствах і в установах здебільшого застосовують 
традиційну атестацію, в окремих випадках – комплексне оцінювання персоналу на основі системи балів. 

В бюджетних організаціях найчастіше застосовують такий метод оцінювання персоналу як 
атестація, яка полягає у комплексному оцінюванні діяльностіпрацівника за період між черговими 
атестаціями.Організація та проведення атестації працівників передбачає реалізацію наступних етапів: 
1)підготовка до проведення атестації – організовує адміністрація підприємства за участю профспілки, 
полягає в опрацюванні необхідних документів, призначенні атестаційної комісії, до якої мають бути 
залучені провідні фахівці організації та представники профспілкового органу,визначення цілей 
проведення атестації;2)проведення атестації – на кожного працівника, який атестується, безпосередній 
керівник готує характеристику із всебічною оцінкою, зокрема зазначається відповідність професійної 
підготовки та ділової кваліфікаціїпосадовим вимогам, ставлення до роботи та виконання посадових 
обов’язків, показники результатів роботи за минулий період, виконання рекомендацій попередньої 
атестації; 3) прийняття рішень за результатами атестації – атестаційна комісія має право вносити 
пропозиції щодо підвищення посадових окладів, службового просування працівників, переведенняв 
інші підрозділи з огляду на професійні якості та підготовку, необхідності підвищення кваліфікації, 
зміни стилю і методів роботи. 

Підготовка до проведення атестації починається з видання керівником організації наказу, в якому 
відповідно до наказу Міністерства визначаються строки проведення атестації, встановлюються посади 
керівників,професіоналів,фахівців і технічних службовців, які підлягають атестації, затверджується 
склад атестаційної комісії, графіки проведення атестації, окреслюються завдання керівників підрозділів 
у проведенні атестації. У період підготовки до атестації також складають список працівників, які 
атестуються, та необхідні документи на них, проводиться роз’яснювальна робота щодо мети і порядку 
проведення атестації; у разі необхідності розробляють методичні матеріали щодо виконання окремих 

робіт, пов’язаних з атестацією, уточнюють положення про підрозділи та посадові інструкції з метою 
приведення цих документів у відповідність до фактично закріплених за працівниками функцій і 
розподілу обов’язків між працівникамирізних посад та різної кваліфікації. 

На засідання атестаційної комісії працівника запрошують разом з керівником відповідного 
підрозділу, після детального ознайомлення з поданими матеріалами бесіди з атестантомта виступу 
керівника підрозділу комісія виставляє оцінку:1 – відповідає займаній посаді;2 – відповідає займаній 
посаді за умови виконання рекомендацій комісією з повторною атестацієючерез рік;3 – не відповідає 
займаній посаді.  
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Від чергової атестації звільняються керівники, професіонали,фахівці й технічні службовці, які 
пропрацювали на посаді менше одного року, молоді працівники в період строку обов’язкової роботи за 
призначенням після закінчення навчальних закладів. Атестації не підлягають також вагітні жінки і 
жінки, які мають дітей у віці до одного року. 

Атестація виконує як явні, так і латентні функції. До явних належить встановлення факту 
відповідності конкретного працівника вимогам посади, яку він займає, оскільки основною метою 
атестації є прийняття офіційного рішення, яке зберігає або змінює статус атестованого. 
Латентнимифункціямиє більш глибоке знайомство з підлеглими, їхніми можливостями і здібностями, 
підтвердження ухвалених рішень,підвищення відповідальності працівників, отримання підстав для 
планування кар’єри або ж звільнення працівника. 

В організаціях, підпорядкованих Держводагенству України, атестація керівників, професіоналів, 
фахівців і технічних службовців проводиться з періодичністю в три роки. Стосовно робітників, то їх 
роботу оцінюють з допомогою перевірки знань, яка, однак, є більш формальною і практичного 
застосування не має. Тому варто звернути увагу на можливістьоцінювання працівників галузіперш за 
все у контексті мотивації та інших аспектів менеджменту персоналу. 

Для формування максимально об’єктивної системи показників оцінювання певної категорії 
персоналу доцільно враховувати думку фахівців, які найбільш компетентні у визначенні значимості 
тих чи інших видів робіт, що виконуються працівниками, тобто з використанням експертних методів 

Експертне оцінювання діяльності працівників з метою подальшого їх стимулювання варто 
здійснювати в наступній послідовності. 

1. Дослідник пропонує фахівцям (керівникам підрозділів, працівникам, робота яких буде 
оцінюватися за даними показниками) задачу-тест, в якому вказані критерії результативності з 
відповідними одиницями вимірювання.  

2. За тестовими рішеннями (відповідями) розробляється модель. З урахуванням запропонованих 
додатково критеріїв визначається значимість кожного як середнє арифметичне загальної кількості 
суджень: 

 
n

n

i

ji
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 ,  (13.1) 

де n - кількість суджень (кількість експертів); ji - оцінка значимості j -го критерію i -м експертом.  
Розрахована значимість кожного чинника в подальшому враховуватиметься при визначенні 

загальної оцінки роботи працівників. 
Ефективність моделі визначатиметься покращенням діяльності підрозділів й рівнем 

задоволеності запровадження нової моделі, її сприйняття працівниками. 
Оскільки основну частку робітників водогосподарських організацій складають оглядачі 

гідротехнічних об’єктів (наприклад, в РМУВГ – це понад 83% всіх робітників), то, для прикладу, 
систему оцінювання розроблено саме для них. На сьогодні робота оглядачів гідротехнічних об’єктів 
(ГТО) оцінюється за результатами виконання нормованого завдання. 

До основних обов’язків оглядача ГТО відносять забезпечення встановленого режиму роботи 
закріпленого за ними комплексу споруд водойми, закритих трубопроводів, колекторно-дренажної 
мережі, а також окремих водогосподарських об’єктів, де необхідно проводити систематичні 
гідрологічні та гідрометричні спостереження за роботою гідротехнічних споруд з метою запобігання 
підтопленню територій і населених пунктів; здійснення оперативного керування технічними 
пристроями і спорудами на об’єктах водосховища тощо. 

З метою апробації запропонованої нами методики оцінювання працівників на основі експертних 
суджень проведено опитування щодо вагомості показників діяльності оглядачів ГТОу Рівненському 
МУВГ. Респондентами стали професіонали та фахівці РМУВГ,які найкраще обізнані зі специфікою 
роботи оглядачів ГТО: інженер з організації експлуатації та ремонту, провідний інженер з організації 
експлуатації та ремонту, головний спеціаліст та начальник відділу експлуатації водогосподарських 
об’єктів,три гідротехніки І категорії. На основі попереднього спілкування з фахівцями Рівненського 
МУВГ, а також аналізу колективного договору Любешівського УВГ, сформовано перелік основних 
видів робіт, що виконуються оглядачами ГТО. 
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Від чергової атестації звільняються керівники, професіонали,фахівці й технічні службовці, які 
пропрацювали на посаді менше одного року, молоді працівники в період строку обов’язкової роботи за 
призначенням після закінчення навчальних закладів. Атестації не підлягають також вагітні жінки і 
жінки, які мають дітей у віці до одного року.

Атестація виконує як явні, так і латентні функції. До явних належить встановлення факту 
відповідності конкретного працівника вимогам посади, яку він займає, оскільки основною метою 
атестації є прийняття офіційного рішення, яке зберігає або змінює статус атестованого. 
Латентнимифункціямиє більш глибоке знайомство з підлеглими, їхніми можливостями і здібностями, 
підтвердження ухвалених рішень,підвищення відповідальності працівників, отримання підстав для 
планування кар’єри або ж звільнення працівника.

В організаціях, підпорядкованих Держводагенству України, атестація керівників, професіоналів, 
фахівців і технічних службовців проводиться з періодичністю в три роки. Стосовно робітників, то їх 
роботу оцінюють з допомогою перевірки знань, яка, однак, є більш формальною і практичного 
застосування не має. Тому варто звернути увагу на можливістьоцінювання працівників галузіперш за 
все у контексті мотивації та інших аспектів менеджменту персоналу.

Для формування максимально об’єктивної системи показників оцінювання певної категорії 
персоналу доцільно враховувати думку фахівців, які найбільш компетентні у визначенні значимості 
тих чи інших видів робіт, що виконуються працівниками, тобто з використанням експертних методів

Експертне оцінювання діяльності працівників з метою подальшого їх стимулювання варто 
здійснювати в наступній послідовності.

1. Дослідник пропонує фахівцям (керівникам підрозділів, працівникам, робота яких буде 
оцінюватися за даними показниками) задачу-тест, в якому вказані критерії результативності з 
відповідними одиницями вимірювання. 

2. За тестовими рішеннями (відповідями) розробляється модель. З урахуванням запропонованих 
додатково критеріїв визначається значимість кожного як середнє арифметичне загальної кількості 
суджень:
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де n - кількість суджень (кількість експертів); ji - оцінка значимості j -го критерію i -м експертом. 
Розрахована значимість кожного чинника в подальшому враховуватиметься при визначенні 

загальної оцінки роботи працівників.
Ефективність моделі визначатиметься покращенням діяльності підрозділів й рівнем 

задоволеності запровадження нової моделі, її сприйняття працівниками.
Оскільки основну частку робітників водогосподарських організацій складають оглядачі 

гідротехнічних об’єктів (наприклад, в РМУВГ це понад 83% всіх робітників), то, для прикладу, 
систему оцінювання розроблено саме для них. На сьогодні робота оглядачів гідротехнічних об’єктів 
(ГТО) оцінюється за результатами виконання нормованого завдання.

До основних обов’язків оглядача ГТО відносять забезпечення встановленого режиму роботи 
закріпленого за ними комплексу споруд водойми, закритих трубопроводів, колекторно-дренажної 
мережі, а також окремих водогосподарських об’єктів, де необхідно проводити систематичні 
гідрологічні та гідрометричні спостереження за роботою гідротехнічних споруд з метою запобігання 
підтопленню територій і населених пунктів; здійснення оперативного керування технічними 
пристроями і спорудами на об’єктах водосховища тощо

З метою апробації запропонованої нами методики оцінювання працівників на основі експертних 
суджень проведено опитування щодо вагомості показників діяльності оглядачів ГТОу Рівненському 
МУВГ. Респондентами стали професіонали та фахівці РМУВГ,які найкраще обізнані зі специфікою 
роботи оглядачів ГТО: інженер з організації експлуатації та ремонту, провідний інженер з організації 
експлуатації та ремонту, головний спеціаліст та начальник відділу експлуатації водогосподарських 
об’єктів,три гідротехніки І категорії. На основі попереднього спілкування з фахівцями Рівненського 
МУВГ, а також аналізу колективного договору Любешівського УВГ, сформовано перелік основних 
видів робіт, що виконуються оглядачами ГТО.
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В анкеті запропоновано оцінити вагомість показників діяльності оглядачів ГТО в загальній оцінці 
їхньої роботи за 5-бальною шкалою.Зведені результати опитування експертів представлені в табл. 13.6. 

Таблиця 13.6 
Оцінка експертами вагомості виконання основних видів робіт  

оглядачами гідротехнічних об’єктів у загальній оцінці 

№ 
з/п 

Види робіт 

( j ) 

Середня оцінка 
вагомості робіт 
респондентами 

(
j ) 

Вагомість j-го виду 
роботи в загальній оцінці 

Умовні 
позначення 

Вагомість 

1. 
Виконання планів земельних, оглядових робіт, 
проведення поточного ремонту 

5,0 k1 0,186 

2. Технічний та естетичний стан меліоративної системи: 

2.1. 

канали (відсутність трав’яної та чагарникової 
рослинності, замулення, пошкодження укосів, 
замулення і руйнування дренажних гирл, наявність 
пікетажних та кілометрових стовпчиків) 

3,57 k2 0,133 

2.2. 

шлюзи-регулятори, трубчаті переїзди, мости, стан 
затворів, піднімальних механізмів та наявність 
маркування 

4,86 k3 0,181 

2.3. 

дамби (відсутність порожнин, тріщин, виїмок у тілі 
дамби, пошкоджень у кріпленні укосів дамби, 
деформації на укосах і гребнях, відповідність 
проектним відміткам верха дамби, наявність 
закріплення (дернування, посів трав) на тілі дамби) 

5,0 k4 0,186 

2.4. 

інформаційно-маркерне забезпечення меліоративних 
систем (наявність інформаційних, вказівних, 
попереджувально-заборонених знаків, наявність 
маркування, стан спостережної мережі, наявність 
куточків відпочинку«Меліоратор») 

3,86 k5 0,144 

3.  

Робота, технічний стан і естетичний вигляд насосних 
установок: 
а) наявність та ведення технічної документації та 
графіку роботи насосних установок, 
укомплектування засобами індивідуального захисту, 
обсяги перекачаної води, дотримання питомих витрат 
електроенергії; 
б) стан гідромеханічного, електротехнічного 
обладнання; 
в) будівлі насосних установок; 
г) територія насосної установок; 
д) стан аванкамери, водовипускної та інших споруд; 
е) інші. 

4,57 k6 0,170 

 Максимальний бал за роботу загалом х х 1,000 

Джерело: розроблено авторами 
 

За результатами анкетування в РМУВГ всі види робіт оглядачів ГТО отримали оцінки 
важливості від 3,5 до 5. Таким чином було виявлено, що найбільш вагомим у виконанні робіт 
оглядачами ГТО є виконання планів земельних, оглядових робіт, проведення поточного ремонту 
(респонденти оцінили у 5 балів).Неабияке значення також має технічний та естетичний стан 
меліоративної системи, а саме: відсутність порожнин, тріщин, виїмок у тілі дамби, пошкоджень у 
кріпленні укосів дамби, деформації на укосах і гребнях, відповідність проектним відміткам верха 
дамби, наявність закріплення (дернування, посів трав) на тілі дамби (5 балів).Досить високо оцінили 
експерти також важливість стану шлюзів-регуляторів, трубчатих переїздів, мостів, стан затворів, 
піднімальних механізмів та наявність маркування (4,86 бала). У 4,57 бала оцінено значимість роботи, 
технічного стану і естетичного вигляду насосних установок. Найменш вагомими видами роботи 
експерти вважають технічний та естетичний стан каналів (3,57 бала) та інформаційно-маркерне 
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забезпечення меліоративних систем (3,86 бала). Хоча варто відзначити, що всі запропоновані види 
робіт так чи інакше повинні виконуватись і є важливими в діяльності оглядачів ГТО. 

3.Загальний бал щодо виконання роботи конкретним працівником розраховується за формулою: 

 Q = ∑ kjnj=1 ∗ Oj,  (13.2) 

де Q - загальна оцінка роботи працівника, якого оцінюють; kj - вагомість j-го виду роботи в загальній 
оцінці; Oj- оцінка j-го виду роботи. 

Для полегшення подальших розрахунків значення вагомості нормалізовано до максимальної оцінки 1 бал. 
Оцінкувиконання кожного окремого виду робіт конкретнимпрацівникомдоцільноздійснювати за 

5-бальною шкалою (від 1 до 5).Тоді загальна оцінка роботи оглядача ГТО матиме 
вигляд:Q=0,186О1+0,133О2+0,181О3+0,186О4+0,144О5+0,170О6. 

До складу комісії, що може проводити оцінювання, варто залучати експертів, які компетентні та 
обізнані в особливостях роботи оглядачів. Це, перш за все, головний спеціаліст з організації 
експлуатації та ремонту, гідротехнік І категорії та провідний інженер з охорони праці.  

Протокол оцінювання роботи доцільно складати у формі, представленій в табл. 13.7. 

Таблиця 13.7 

ПРОТОКОЛ 

оцінювання роботи оглядачів ГТО 
 

Оцінку проводить______________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, посада) 

№ 
з/п 

Види робіт 

Оцінка 

(від 1 
до 5) 

1. Виконання планів земельних, оглядових робіт, проведення поточного ремонту  

2. Технічний та естетичний стан меліоративної системи:  

2.1. 
канали (відсутність трав’яної та чагарникової рослинності, замулення, пошкодження укосів, 
замулення і руйнування дренажних гирл, наявність пікетажних та кілометрових стовпчиків) 

 

2.2. 
шлюзи-регулятори, трубчаті переїзди, мости, стан затворів, піднімальних механізмів та 
наявність маркування 

 

2.3. 

дамби (відсутність порожнин, тріщин, виїмок у тілі дамби, пошкоджень у кріпленні укосів 
дамби, деформації на укосах і гребнях, відповідність проектним відміткам верха дамби, 
наявність закріплення (дернування, посів трав) на тілі дамби) 

 

2.4. 

інформаційно-маркерне забезпечення меліоративних систем (наявність інформаційних, 
вказівних, попереджувально-заборонених знаків, наявність маркування, стан спостережної 
мережі, наявність куточків відпочинку«Меліоратор») 

 

3.  

Робота, технічний стан і естетичний вигляд насосних установок: 
а) наявність та ведення технічної документації та графіку роботи насосних установок, 
укомплектування засобами індивідуального захисту, обсяги перекачаної води, дотримання 
питомих витрат електроенергії; 
б) стан гідромеханічного, електротехнічного обладнання; 
в) будівлі насосних установок; 
г) територія насосної установок; 
д) стан аванкамери, водовипускної та інших споруд; 
е) інші. 

 

 Максимальний бал за роботу загалом  
 

Критерії оцінювання: 
5 балів – максимально якісне та вчасне виконання роботи; 
4 бали – наявні окремі недоліки в роботі, але робота виконана вчасно; 
3 бали – робота виконується вчасно, але з порушеннями умов; 
2 бали – неякісне виконання роботи з порушеннями термінів; 
1 бал – неякісне та несвоєчасне виконання роботи з порушеннями умов. 
 

Дата: ________________                                               _____________ 
(підпис) 

 

Джерело: розроблено авторами 
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забезпечення меліоративних систем (3,86 бала). Хоча варто відзначити, що всі запропоновані види 
робіт так чи інакше повинні виконуватись і є важливими в діяльності оглядачів ГТО.

3.Загальний бал щодо виконання роботи конкретним працівником розраховується за формулою:Q = ∑ kjnj=1 ∗ Oj, (13.2)

де Q - загальна оцінка роботи працівника, якого оцінюють; kj - вагомість j-го виду роботи в загальній 
оцінці; Oj- оцінка j-го виду роботи.

Для полегшення подальших розрахунків значення вагомості нормалізовано до максимальної оцінки 1 бал.
Оцінкувиконання кожного окремого виду робіт конкретнимпрацівникомдоцільноздійснювати за 

-бальною шкалою (від 1 до 5).Тоді загальна оцінка роботи оглядача ГТО матиме 
вигляд:Q=0,186О +0,133О +0,181О +0,186О +0,144О +0,170О

До складу комісії, що може проводити оцінювання, варто залучати експертів, які компетентні та 
обізнані в особливостях роботи оглядачів. Це, перш за все, головний спеціаліст з організації 
експлуатації та ремонту, гідротехнік І категорії та провідний інженер з охорони праці. 

Протокол оцінювання роботи доцільно складати у формі, представленій в табл. 13.7.

Таблиця 13.7
ПРОТОКОЛ

оцінювання роботи оглядачів ГТО

Оцінку проводить______________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

№ 
з/п Види робіт

Оцінка 

(від 1 
до 5)

1. Виконання планів земельних, оглядових робіт, проведення поточного ремонту
2. Технічний та естетичний стан меліоративної системи:

канали (відсутність трав’яної та чагарникової рослинності, замулення, пошкодження укосів, 
замулення і руйнування дренажних гирл, наявність пікетажних та кілометрових стовпчиків)
шлюзи-регулятори, трубчаті переїзди, мости, стан затворів, піднімальних механізмів та 
наявність маркування
дамби (відсутність порожнин, тріщин, виїмок у тілі дамби, пошкоджень у кріпленні укосів 
дамби, деформації на укосах і гребнях, відповідність проектним відміткам верха дамби, 
наявність закріплення (дернування, посів трав) на тілі дамби)
інформаційно-маркерне забезпечення меліоративних систем (наявність інформаційних, 
вказівних, попереджувально-заборонених знаків, наявність маркування, стан спостережної 
мережі, наявність куточків відпочинку«Меліоратор»)
Робота, технічний стан і естетичний вигляд насосних установок:
а) наявність та ведення технічної документації та графіку роботи насосних установок, 
укомплектування засобами індивідуального захисту, обсяги перекачаної води, дотримання 
питомих витрат електроенергії;
б) стан гідромеханічного, електротехнічного обладнання;
в) будівлі насосних установок;
г) територія насосної установок;
д) стан аванкамери, водовипускної та інших споруд;
е) інші.

 Максимальний бал за роботу загалом

Критерії оцінювання:
5 балів максимально якісне та вчасне виконання роботи;
4 бали наявні окремі недоліки в роботі, але робота виконана вчасно;
3 бали робота виконується вчасно, але з порушеннями умов;
2 бали неякісне виконання роботи з порушеннями термінів;
1 бал неякісне та несвоєчасне виконання роботи з порушеннями умов.

Дата: ________________                                         
(підпис)

Джерело: розроблено авторами
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Таке оцінювання варто здійснювати щомісяця, й в кінці кожного року зводити підсумки щодо 
набраних оглядачами балів (визначаючи,наприклад, середній бал). 

Результати оцінювання можуть використовуватись для розподілу колективної премії, фонду 
економії заробітної плати, під час планування кар’єри,або ж для визначення тих осіб, до кого варто 
застосувати засоби примусової мотивації: догану, загрозу звільнення тощо (табл.13.8). 

Таблиця 13.8 
Формування системи мотивації оглядачів ГТО на основі набраних балів 

Отримана оцінка, балів Засоби мотивації 

4,0 – 5,0 

- преміювання,  
- навчання за бюджетні кошти (за наявності),  
- можливість кар’єрного зростання 

3,0 – 3,9 
- преміювання з понижуючим коефіцієнтом,  
- навчання за бюджетні кошти (за наявності) 

2,0 – 2,9 - навчання на виробництві 

1,0 – 1,9 
- догана, 
- попередження про звільнення 

Джерело: розроблено авторами 

 

Оцінювання може здійснюватись не лише фахівцями водогосподарської організації, а й 
зовнішніми клієнтами – безпосередньо тими, хто користується послугами, які надають оглядачі ГТО. 
При цьому критерії оцінювання можуть корегуватися, оскільки клієнти здебільшого зацікавлені в 
остаточних та загальних результатах роботи, а не в окремих її елементах. 

Подібне оцінювання може застосовуватись і до інших категорій персоналу, відповідно і критерії 
будуть іншими. 

Суттєвою перевагою експертного оцінювання є його формування на принципах 
партисипативного управління, що суттєво підвищує прихильність та довіру працівників до 
застосування такої методики. 

Оцінювання персоналу дозволяє виявити трудовий потенціал організації й формує основу для 
удосконалення індивідуальних трудових здібностей працівників, підвищення кваліфікації. Результати 
оцінювання визначають становище працівника на роботі, дають змогу виявити можливі перспективи 
переміщень. Основними принципами оцінювання персоналу вважають невідворотність,загальність, 
систематичність, всебічність, об’єктивність, гласність, демократичність, результативність. 

13.5. Пріоритетні напрями вдосконалення менеджменту  
персоналу водогосподарських організацій.  

Планування кар’єри працівників 

За результатами соціологічного дослідження виявлено, що найбільш вагомим чинником 
зацікавлення персоналу водогосподарських організацій результатами власної праці є розмір та 
вчасність виплати заробітної плати. Хоча в організаціях галузі передбачено досить широкий перелік 
доплат, надбавок та премій за результати роботи, загальний розмір заробітної плати працівників 
надзвичайно низький, що викликає логічне невдоволення цією складовою менеджменту персоналу. 
Водночас основну частку видатків загального фонду водогосподарських організацій складають витрати 
на оплату праці. Оскільки витрати водогосподарських як і решти бюджетних організацій плануються 

кошторисами, в яких відображаються обсяг і цільове спрямування видатків, пов’язаних із їх фінансово-

господарською діяльністю протягом певного періоду часу, а кошти надаються переважно 
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Держбюджетом і лише незначна частка за формується рахунок надання платних послуг фізичним та 
юридичним особам, то можливості регулювання витрат на оплату праці досить обмежені. 

Суттєвою проблемою водогосподарських організацій є інертність щодо пошуку клієнтів для 
надання платних послуг. Більшістю суб’єктів господарювання цієї галузі такі послуги надаються лише 
після звернень громадян чи юридичних осіб і, не зважаючи на значні можливості (обстеження 
господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, 
спрямованих на зменшення негативного впливу вод; надання рекомендацій щодо здійснення заходів із 
зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних 
об'єктів; підготовка та видача юридичним і фізичним особам технічних умов на проведення 
інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем; надання рекомендацій 
щодо поліпшення стану водних об'єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями; 
видача розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу складу стічних вод та періодичності 
оцінки їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, якості води у 
контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів, обґрунтування потреби у воді та 
оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання 
водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення проектів землеустрою у 
разі вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду, визначення ступеня 
впливу на водні об'єкти проектованих споруд; організація і проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об'єктів водогосподарсько-

меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства; відбір проб ґрунтів, мулу і 
донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, 
визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження, що використовується для 
виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких 
металів; технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної 
мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу, водойм; інженерні, гідрогеологічні, еколого-

геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-

кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, 
водойм, протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, 
планувальних робіт; буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і 
гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, 
проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт; послуги, пов'язані з подачею води 
юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних або 
зволоження осушених земель, промислових і комунальних потреб, а також поливу городів, садів і 
богарних земель та наповнення наливних водойм; послуги з виконання функцій служби замовника та 
генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно до 
законодавства; відведення зворотних вод; обстеження гідротехнічних споруд та їх підводних частин і 
технічне обслуговування комплексу таких споруд з використанням водолазних робіт; регулювання 
водного режиму на осушувально-зволожувальних системах; послуги, пов'язані з ремонтом насосно-

силового устаткування, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, 
деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використанням 
транспортних засобів та засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та 
організацій; послуги, пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням об'єктів соціально-побутової 
сфери, що перебувають на балансі водогосподарських організацій, а також організація спортивного і 
любительського рибальства; з виконанням земляних робіт; з виконанням проектних, ремонтно-

будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладення, ремонту 
і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання; з 
виконанням робіт із землеустрою та оцінки земель водного фонду; монтаж і налагодження насосно-

силового устаткування [12]), часто обмежуються екскаваторними та бульдозерним роботами. Активний 
пошук нових клієнтів для надання платних послуг забезпечить надходження до спеціального фонду, а 
відповідно, і матеріальні заохочення для працівників.  

Крім розміру заробітної плати найшвидшого покращення за результатами опитуваннявимагає й 
інший чинник, який фінансово мало залежать від самої організації, – умови праці. Незадоволення 
умовами праці, попри суттєвий перелік умов, передбачених галузевими стандартами та колективними 
договорами водогосподарських організацій, викликано в першу чергу неналежним температурним 
режимом в установах, а також застарілими основними засобами. Знову ж таки, покращення даних 
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Держбюджетом і лише незначна частка за формується рахунок надання платних послуг фізичним та 
юридичним особам, то можливості регулювання витрат на оплату праці досить обмежені.

Суттєвою проблемою водогосподарських організацій є інертність щодо пошуку клієнтів для 
надання платних послуг. Більшістю суб’єктів господарювання цієї галузі такі послуги надаються лише 
після звернень громадян чи юридичних осіб і, не зважаючи на значні можливості (обстеження 
господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, 
спрямованих на зменшення негативного впливу вод; надання рекомендацій щодо здійснення заходів із 
зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних 
об'єктів; підготовка та видача юридичним і фізичним особам технічних умов на проведення 
інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем; надання рекомендацій 
щодо поліпшення стану водних об'єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями; 
видача розрахунків та рекомендацій з питань проведення аналізу складу стічних вод та періодичності 
оцінки їх параметрів під час скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, якості води у 
контрольних створах під час забору та використання водних ресурсів, обґрунтування потреби у воді та 
оцінки обсягів водокористування, організації та проведення заходів щодо раціонального використання 
водних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення проектів землеустрою у 
разі вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду, визначення ступеня 
впливу на водні об'єкти проектованих споруд; організація і проведення науково-практичних 
конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об'єктів водогосподарсько-

меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства; відбір проб ґрунтів, мулу і 
донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, 
визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження, що використовується для 
виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких 
металів; технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської меліоративної 
мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу, водойм; інженерні, гідрогеологічні, еколого-

геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-

кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, 
водойм, протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних,
планувальних робіт; буріння свердловин, тампонажна та санітарна обробка свердловин, вапнування і 
гіпсування ґрунтів, будівництво ставків та водойм, гідротехнічних і протиповеневих споруд, 
проведення днопоглиблювальних та піскоструминних робіт; послуги, пов'язані з подачею води 
юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу зрошуваних або 
зволоження осушених земель, промислових і комунальних потреб, а також поливу городів, садів і 
богарних земель та наповнення наливних водойм; послуги з виконання функцій служби замовника та 
генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно до 
законодавства; відведення зворотних вод; обстеження гідротехнічних споруд та їх підводних частин і 
технічне обслуговування комплексу таких споруд з використанням водолазних робіт; регулювання 
водного режиму на осушувально-зволожувальних системах; послуги, пов'язані з ремонтом насосно-

силового устаткування, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, 
деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використанням 
транспортних засобів та засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та 
організацій; послуги, пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням об'єктів соціально-побутової 
сфери, що перебувають на балансі водогосподарських організацій, а також організація спортивного і 
любительського рибальства; з виконанням земляних робіт; з виконанням проектних, ремонтно-

будівельних, протифільтраційних робіт, робіт з ізоляції сталевих трубопроводів, прокладення, ремонту 
і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання; з 
виконанням робіт із землеустрою та оцінки земель водного фонду; монтаж і налагодження насосно-

силового устаткування [12]), часто обмежуються екскаваторними та бульдозерним роботами. Активний 
пошук нових клієнтів для надання платних послуг забезпечить надходження до спеціального фонду, а 
відповідно, і матеріальні заохочення для працівників. 

Крім розміру заробітної плати найшвидшого покращення за результатами опитуваннявимагає й 
інший чинник, який фінансово мало залежать від самої організації, умови праці. Незадоволення 
умовами праці, попри суттєвий перелік умов, передбачених галузевими стандартами та колективними 
договорами водогосподарських організацій, викликано в першу чергу неналежним температурним 
режимом в установах, а також застарілими основними засобами. Знову ж таки, покращення даних 

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  599 

 

факторів потребує державного фінансування, а також частково може вирішуватися за рахунок коштів 
спеціального фонду, що вимагає продуманої політики щодо розширення джерел їх надходження, у 
тому числі диференціації та диверсифікації платних послуг, які можуть надаватися іншим юридичним 
особам та населенню. 

Першочергового удосконалення в організаціях водогосподарської галузі вимагають також такі 
аспекти управління персоналом, як можливість реалізації працівниками власних здібностей та 
можливість кар’єрного і професійного зростання. В цьому аспекті доцільним є доручення працівникам 
завдань, які потребують повноцінного використання власного трудового потенціалу і одночасно 
характеризуються належним рівнем важливості для організації, що стосується безпосередньо характеру 
виконуваних функцій, залучення працівників до прийняття управлінських рішень та формування цілей 
підприємства, можливості навчання та підвищення кваліфікації, а також зменшення контролю з боку 
керівника. Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців відбувається в навчальних 
закладах різних типів за договорами, зокрема в Державному інституті управління та економіки водних 
ресурсів (м. Київ). Підготовка робітників здійснюється переважно безпосередньо на виробництві 
(наприклад, в Рівненському МУВГ– за участю представників Нікопольської технічної школи). Однак, 
тут знову ж таки, як і в більшості галузей бюджетною сфери, часто постає проблема недостатнього 
фінансування.  

Беззаперечно важливим напрямом удосконалення менеджменту персоналу також є планування 
кар’єри працівників з обов’язковим забезпеченням підкріплення посадового зростання професійним та 
доповненням планами персонального розвитку. 

Як вже було азначено, значну частку персоналу водогосподарських організацій складають 
оглядачі ГТО, тому особливості планування кар’єри вважаємо за доцільне розглянути на прикладі цих 
робітників. 

Підготовка оглядачів ГТО проводиться безпосередньо на виробництві. Основна вимога до 
освіти – професійно-технічна або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на 
виробництві, без вимог до стажу роботи. Необхідні знання: зона обслуговування, план розташування, 
кількість гідротехнічних споруд і гідротехнічних пристроїв, їх технічні характеристики та основні 
правила технічної експлуатації; стан чаші й акваторії водосховища та споруд; основи водного 
законодавства, правила охорони праці.Без належної підготовки оглядачі ГТО, практично, не мають 
можливостей для кар’єрного зростання. Тому, складаючи плани кар’єри для них, необхідно 
забезпечити навчання та підвищення кваліфікації.  

Отримавши відповідну середню спеціальну (або вищу технічну) освіту та пропрацювавши один 
рік в організації, оглядач ГТО має можливість переходу від категорії робітників до службовців та 
займати посаду техніка-гідротехніка І категорії. Наступним кроком професійного зростання буде 
перехід до категорії професіоналівтафахівців на посаді інженера-гідротехніка. Однак для цього 
необхідно здобутиповну вищу освіту відповідного напряму. Якщо працівник має стаж роботи в галузі 
не менше двох років та вищу освіту водогосподарського профілю, то він може займати посаду 
інженера-гідротехніка ІІ категорії, а потім, здобувши післядипломну освіту в галузі управління та 
підвищивши кваліфікацію, – інженера-гідротехніка І категорії. За сумлінного виконання своєї роботи і 
постійного навчання оглядач ГТО також може стати начальником дільниці, перейшовши таким чином 
в категорію персоналу «керівники». Варто також зазначити, що деякі проміжні етапи кар’єрного 
зростання можуть бути пропущені, але за умови необхідного стажу роботи в галузі та наявності 
відповідної освіти. Так, наприклад, маючи повну вищу освіту за спеціальністю та післядипломну у 
галузі управління інженер-гідротехнік може зайняти посаду гідротехніка І категорії або начальника 
дільниці (табл. 13.9). 

Підготовка фахівців водогосподарської галузі відбувається в Національному університеті 
водного господарства та природокористування, Національному університету «Львівська політехніка» 
та Одеській державній академії будівництва та архітектури. Підвищення кваліфікації здійснює 
Державний інститут управління та економіки водних ресурсів, де навчаються керівники, професіонали 
та фахівці водогосподарських організацій системи Держводагенства, а також особи, зараховані до 
кадрового резерву. Потреби у підвищенні кваліфікації кадрів визначаються у плановому порядку 
відповідно до норм чинного законодавства, якими регулюються ці питання, а також на основі 
пропозицій Держводагенства та заявок водогосподарських організацій. Навчання в Інституті є 
безкоштовним для працівників водогосподарських організацій. 
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Таблиця 3.9 

План кар’єри працівника водогосподарської організації (на прикладі оглядача ГТО) 

Професія / 
посада 

Необхідні знання та навички 

Тривалість 
перебування на 

попередній 
посаді 

Кваліфікаційні  
вимоги 

Навчальний заклад, 
вякому можна 

здобути відповідну 
кваліфікацію* 

Оглядач 
ГТО 

Забезпечувати встановлений режим роботи 
закріпленого за ним комплексу споруд водойми, 
водосховища; здійснювати оперативне керування 
технічними пристроями і спорудами на об’єктах 
водосховища, магістральних трубопроводах; 
забезпечувати дотримання особливого режиму 
роботи під час підготовки водосховища до 
пропуску паводків; вести постійні спостереження 
за фільтрацією води згідно з вимогами, 
встановленими керівництвом експлуатаційної 
організації тощо 

Без вимог до 
стажу роботи. 

Професійно-технічна 
освіта або повна 
загальна середня 
освіта та професійна 
підготовка на 
виробництві.  

Нікопольська 
технічна 
школаДержавногоаг
ентстваводнихресур
сів 

Технік-

гідротехнік  
І категорії 

Забезпечувати впровадження організаційних і 
технічних заходів щодо утримання у справному 
стані всіх елементів меліоративної системи; 
забезпечувати пропускання повеней і паводків та 
підготовку систем до вегетаційного періоду; 
організовувати гідрометричні спостереження на 
осушувальних системах, проводити благоустрій 
осушувальних систем. 

Один рік 
досвіду роботи 
у водогоспо-

дарській галузі 

Вища технічна освіта 
або середня 
спеціальнаосвіта 

Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористуван
ня  

Інженер-

гідротехнік 

Проводити підготовку виробництва та 
забезпечувати виконання технологічних 
процесів; проводити випробування і вимірювання 
основних параметрів технологічних процесів та 
здійснювати перевірку їх відповідності до 
проектних параметрів і нормативів; проводити 
поопераційний контроль якості виконаних робіт 
під час створення і функціонування 
гідромеліоративних систем та споруд 

Без вимог до 
стажу роботи 

Повна вища освіта 
напряму підготовки 
"Водні ресурси".  

Одеська державна 
академія 
будівництва та 
архітектури. 
Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористуван
ня 

Інженер-

гідротехнік 
ІІ категорії 

Брати участь у проведені паспортизації 
осушувальних систем; систематизувати вхідну 
кореспонденцію; відповідати за своєчасне 
виконання заходів з охорони праці, наказів, 
розпоряджень, приписів; згідно актів обстеження 
та дефектних актів виписувати нормовані 
завдання 

Один рік на 
посаді інженера-

гідротехніка та 
стаж роботи в 
галузі водного 
господарства не 
менше двох 
років 

Вища освіта 
водогосподарського 
профілю  

Державний інститут 
управліннятаеконом
іки водних ресурсів 

Гідротехнік 
І категорії 

Брати участь в організації підготовки 
кваліфікованих кадрів з експлуатаціїі технічного 
обслуговування машин, механізмів та обладнання, 
у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників 
по спецрахунку; проводити роз’яснювальні роботи 
з землекористувачами, власниками осушених 
земель, організаціями та підприємствами; 
проводити оперативний контроль за станом 
охорони праці на робочих місцях 

Два роки на 
посаді інженера-

гідротехніка ІІ 
категорії або 
один рік на 
посаді та 
попередній 
досвід роботи в 
галузі 

Повна або базова вища 
освіта відповідного 
напрямку підготовки. 
Післядипломна освіта 
в галузі управління. 
Стаж роботи в галузі 
водного господарства 
не менше двох років 

Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористуван
ня 

Начальник 
дільниці 

Організовує і контролює роботу дільниці щодо 
виконання завдань, дотримується вимог "Закону 
України про охорону праці"; здійснює 
регулювання водно-повітряного режиму 
меліорованих земель, для чого складає план 
водокористування і контролює його виконання 
протягом всього вегетаційного періоду; здійснює 
керівництво і контроль за роботою гідротехніків, 
оглядачів ГТО, розподіляє між ними службові 
обов'язки, видає їм завдання на робочих місцях і 
систематично перевіряє виконання ремонтних та 
інших робіт 

Три роки на 
посаді 
гідротехніка І 
категорії 

Повна вища освіта 
відповідного напряму 
підготовки, стаж 
роботи за професією - 
не менше трьох років. 

Державний інститут 
управління та 
економіки водних 
ресурсів 

 

* за необхідності здобуття формальної освіти вищого освітньо-кваліфікаційного рівня. 
Джерело: розроблено авторами. 
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Таблиця 3.9
План кар’єри працівника водогосподарської організації (на прикладі оглядача ГТО)

Професія / 
посада Необхідні знання та навички

Тривалість 
перебування на 

попередній 
посаді

Кваліфікаційні 
вимоги

Навчальний заклад, 
вякому можна 

здобути відповідну 
кваліфікацію*

Оглядач 
ГТО

Забезпечувати встановлений режим роботи 
закріпленого за ним комплексу споруд водойми, 
водосховища; здійснювати оперативне керування 
технічними пристроями і спорудами на об’єктах 
водосховища, магістральних трубопроводах; 
забезпечувати дотримання особливого режиму 
роботи під час підготовки водосховища до 
пропуску паводків; вести постійні спостереження 
за фільтрацією води згідно з вимогами, 
встановленими керівництвом експлуатаційної 
організації тощо

Без вимог до 
стажу роботи.

Професійно-технічна 
освіта або повна 
загальна середня 
освіта та професійна 
підготовка на 
виробництві. 

Нікопольська 
технічна 
школаДержавногоаг
ентстваводнихресур
сів

Технік-

гідротехнік 
І категорії

Забезпечувати впровадження організаційних і 
технічних заходів щодо утримання у справному 
стані всіх елементів меліоративної системи; 
забезпечувати пропускання повеней і паводків та 
підготовку систем до вегетаційного періоду; 
організовувати гідрометричні спостереження на 
осушувальних системах, проводити благоустрій 
осушувальних систем.

Один рік 
досвіду роботи 
у водогоспо-

дарській галузі

Вища технічна освіта 
або середня 
спеціальнаосвіта

Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористуван
ня 

Інженер-

гідротехнік

Проводити підготовку виробництва та 
забезпечувати виконання технологічних 
процесів; проводити випробування і вимірювання 
основних параметрів технологічних процесів та 
здійснювати перевірку їх відповідності до 
проектних параметрів і нормативів; проводити 
поопераційний контроль якості виконаних робіт 
під час створення і функціонування 
гідромеліоративних систем та споруд

Без вимог до 
стажу роботи

Повна вища освіта 
напряму підготовки 
"Водні ресурси". 

Одеська державна 
академія 
будівництва та 
архітектури.
Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористуван
ня

Інженер-

гідротехнік 
ІІ категорії

Брати участь у проведені паспортизації 
осушувальних систем; систематизувати вхідну 
кореспонденцію; відповідати за своєчасне 
виконання заходів з охорони праці, наказів, 
розпоряджень, приписів; згідно актів обстеження 
та дефектних актів виписувати нормовані 
завдання

Один рік на 
посаді інженера-

гідротехніка та 
стаж роботи в 
галузі водного 
господарства не 
менше двох 
років

Вища освіта 
водогосподарського 
профілю 

Державний інститут 
управліннятаеконом
іки водних ресурсів

Гідротехнік 
І категорії

Брати участь в організації підготовки 
кваліфікованих кадрів з експлуатаціїі технічного 
обслуговування машин, механізмів та обладнання, 
у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників 
по спецрахунку; проводити роз’яснювальні роботи 
з землекористувачами, власниками осушених 
земель, організаціями та підприємствами; 
проводити оперативний контроль за станом 
охорони праці на робочих місцях

Два роки на 
посаді інженера-

гідротехніка ІІ 
категорії або 
один рік на 
посаді та 
попередній 
досвід роботи в 
галузі

Повна або базова вища 
освіта відповідного 
напрямку підготовки. 
Післядипломна освіта 
в галузі управління. 
Стаж роботи в галузі 
водного господарства 
не менше двох років

Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористуван
ня

Начальник 
дільниці

Організовує і контролює роботу дільниці щодо 
виконання завдань, дотримується вимог "Закону 
України про охорону праці"; здійснює 
регулювання водно-повітряного режиму 
меліорованих земель, для чого складає план 
водокористування і контролює його виконання 
протягом всього вегетаційного періоду; здійснює 
керівництво і контроль за роботою гідротехніків, 
оглядачів ГТО, розподіляє між ними службові 
обов'язки, видає їм завдання на робочих місцях і 
систематично перевіряє виконання ремонтних та 
інших робіт

Три роки на 
посаді 
гідротехніка І 
категорії

Повна вища освіта 
відповідного напряму 
підготовки, стаж 
роботи за професією -
не менше трьох років.

Державний інститут 
управління та 
економіки водних 
ресурсів

* за необхідності здобуття формальної освіти вищого освітньо-кваліфікаційного рівня.
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Планування кар’єри є важливим у будь-якій організації, оскільки це стимулює працівників 
розвивати свої здібності, що призводить до ретельнішого та якіснішого виконання роботи. Також, 
працівники мають змогу отримувати вищу заробітну плату, кращі умови праці та відпочинку. Знаючи 
наперед кроки кар’єрного зростання, вони можуть бути впевненими у своєму майбутньому. Для 
роботодавця планування кар’єри персоналу також має свої переваги. Це, насамперед, відсутність 
витрат на пошук нових працівників на відповідальні посади, оскільки вже наперед визначено особу, яка 
має досвід роботи в організації, і якій можна довіряти. 

Саме тому в сучасних умовах розвитку національної економіки у системі менеджменту 
водогосподарської організації пріоритетна роль має бути відведена управлінню персоналом. 
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РОЗДІЛ 14.  
 

ОЦІНКА СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЯК 

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ НА ПРИНЦИПИ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

14.1. Теоретико-методологічні основи оцінки рівня розвитку  
соціо-економіко-екологічної системи басейнів річок 

Сучасні проблеми погіршення якості поверхневих вод річок України пов’язані, насамперед, з 
кризою в соціальній, економічній і екологічній сферах, а вирішення її можливе за умов обґрунтування 
оптимальних моделей розвитку та функціонування соціо-економіко-екологічних систем басейнів 
малих, середніх річок та узгодженості цілей цього розвитку на рівні басейнів великих річок. 

Відсутність стратегій збалансованого розвитку соціо-економіко-екологічних систем басейнів 
малих і середніх річок і визначає актуальність даного дослідження та вимагає активізації, насамперед, 
теоретичних пошуків розв’язання проблеми, що спричинена недостатньо розвинутою теоретико-

методологічною базою з означених питань. 
На думку науковців, вихідним серед методологічних засад є уточнення змісту ключових понять, 

за допомогою яких можна більш повно охарактеризувати об’єкт та предмет дослідження.  
Насамперед, понятійно-змістовна неузгодженість щодо використання понять «басейн річки», яка 

на даний час має місце, не сприяє комплексним дослідженням соціальних, економічних, екологічних 
підсистем та феномену розвитку соціо-економіко-екологічної системи на території, що входить до 
складу водозбірної площі [1]. 

Згідно Водної Рамкової Директиви ЄС річковий басейн – це площа землі, в якій всі поверхневі 
потоки, проходячи послідовність струмків, річок та, можливо, озер течуть до моря через окреме 
річкове гирло, естуарій або дельту [2]. У цьому визначенні наголошується лише на гідрографічній 
характеристиці басейну і відсутні ознаки, які стосуються соціуму, що проживає на цій території та 
чинників, які впливають на якість поверхневих вод. В роботах А. В. Яцика зазначається, що басейн 
річки являє собою цілісну систему зі своїм власним басейном, а ліс, поле і луки являється його 
підсистемами, які структурно і функціонально тісним чином взаємозалежні [3]. При цьому слід 
звернути увагу на те, що за площею водозбору басейни річок поділяються на: малих річок від 50 до 300 
км2; великих річок від 300 до 500 км2. З огляду на ці обставини, басейни річок можна розглядати і як 
територію регіонів, що на даний час набули класифікаційних ознак та визначення його змісту. На 
думку науковців, найбільш універсальним визначенням сутності дефініції «регіон» слід вважати 
тлумачення, характерне для міждисциплінарного аспекту [4–7].  

Смисловий зміст міждисциплінарного аспекту зводиться до сприйняття регіону як частини 
соціально-економічного простору з певною природно-географічною структурою, яка відрізняється 
характером виробництва, специфічними історико-культурними та демографічними особливостями  [4]. 

Враховуючи зазначене, можна вважати, що басейн річки – це значна за площею водозбірна територія 
з наявною гідрографічною сіткою, через яку відбувається природній стік води до річки або моря, має риси 
соціо-економіко-екологічної системи, яка в свою чергу впливає на формування поверхневого стоку і 
обумовлює якість поверхневих вод басейну (табл. 14.1). Наведене визначення терміну «басейн річки» 
передбачає, що функціонування гідрографічної сітки та розвиток соціо-економічних процесів, що 
відбуваються на території басейну – це взаємодія господарської діяльності соціуму і природи, скерована на 
раціональне використання ресурсного потенціалу і, насамперед, водного, який відіграє роль критичного 
чинника для створення сприятливих умов життєдіяльності та збалансованого розвитку регіону. Саме 
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РОЗДІЛ . 

ОЦІНКА СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЯК 

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ НА ПРИНЦИПИ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Теоретико-методологічні основи оцінки рівня розвитку 
соціо-економіко-екологічної системи басейнів річок

Сучасні проблеми погіршення якості поверхневих вод річок України пов’язані, насамперед, з 
кризою в соціальній, економічній і екологічній сферах, а вирішення її можливе за умов обґрунтування 
оптимальних моделей розвитку та функціонування соціо-економіко-екологічних систем басейнів 
малих, середніх річок та узгодженості цілей цього розвитку на рівні басейнів великих річок.

Відсутність стратегій збалансованого розвитку соціо-економіко-екологічних систем басейнів 
малих і середніх річок і визначає актуальність даного дослідження та вимагає активізації, насамперед, 
теоретичних пошуків розв’язання проблеми, що спричинена недостатньо розвинутою теоретико-

методологічною базою з означених питань.
На думку науковців, вихідним серед методологічних засад є уточнення змісту ключових понять, 

за допомогою яких можна більш повно охарактеризувати об’єкт та предмет дослідження. 
Насамперед, понятійно-змістовна неузгодженість щодо використання понять «басейн річки», яка 

на даний час має місце, не сприяє комплексним дослідженням соціальних, економічних, екологічних 
підсистем та феномену розвитку соціо-економіко-екологічної системи на території, що входить до 
складу водозбірної площі [1].

Згідно Водної Рамкової Директиви ЄС річковий басейн це площа землі, в якій всі поверхневі 
потоки, проходячи послідовність струмків, річок та, можливо, озер течуть до моря через окреме 
річкове гирло, естуарій або дельту [2]. У цьому визначенні наголошується лише на гідрографічній 
характеристиці басейну і відсутні ознаки, які стосуються соціуму, що проживає на цій території та 
чинників, які впливають на якість поверхневих вод. В роботах А. В. Яцика зазначається, що басейн 
річки являє собою цілісну систему зі своїм власним басейном, а ліс, поле і луки являється його 
підсистемами, які структурно і функціонально тісним чином взаємозалежні [3]. При цьому слід 
звернути увагу на те, що за площею водозбору басейни річок поділяються на: малих річок від 50 до 300 
км ; великих річок від 300 до 500 км . З огляду на ці обставини, басейни річок можна розглядати і як 
територію регіонів, що на даний час набули класифікаційних ознак та визначення його змісту. На 
думку науковців, найбільш універсальним визначенням сутності дефініції «регіон» слід вважати 
тлумачення, характерне для міждисциплінарного аспекту [4 7]

Смисловий зміст міждисциплінарного аспекту зводиться до сприйняття регіону як частини 
соціально-економічного простору з певною природно-географічною структурою, яка відрізняється 
характером виробництва, специфічними історико-культурними та демографічними особливостями  [4].

Враховуючи зазначене, можна вважати, що басейн річки  це значна за площею водозбірна територія 
з наявною гідрографічною сіткою, через яку відбувається природній стік води до річки або моря, має риси 
соціо-економіко-екологічної системи, яка в свою чергу впливає на формування поверхневого стоку і 
обумовлює якість поверхневих вод басейну (табл. 14.1). Наведене визначення терміну «басейн річки» 
передбачає, що функціонування гідрографічної сітки та розвиток соціо-економічних процесів, що 
відбуваються на території басейну  це взаємодія господарської діяльності соціуму і природи, скерована на 
раціональне використання ресурсного потенціалу і, насамперед, водного, який відіграє роль критичного 
чинника для створення сприятливих умов життєдіяльності та збалансованого розвитку регіону. Саме 
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взаємозв’язок та взаємозалежність дій соціуму і природи на водозбірній території і визначає сутність 
басейну річки, який має ознаки відкритої соціо-економіко-екологічної системи. 

Таблиця 14.1 
Основні аспекти визначення дефініції «басейн річки» 

Пріоритетний аспект 
Автор, літературне 

джерело 
Смисловий зміст дефініції 

Гідрографічний Водна Рамкова 
Деректива ЄС [2] 

- це площа землі, в якій всі поверхневі потоки, 
проходячи послідовність струмків, річок та, можливо, 
озер течуть до моря через окреме річкове гирло, естуарій 
або дельту 

Гідрологічний Велика Радянська 
енциклопедія [8] 

- частина суходолу, з якого відбувається природній стік 
води в річку (річкову систему) 

Гідрологічний Водний кодекс України  
[9] 

- частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких 
відбувається стік води у водотік або водойму 

Екосистемний Яцик А.В.  [3] - река, которая представляет собой целостную систему 
со своим собственным бассейном, а лес, поле и луг 
является ее подсистемами и которые структурно и 
функционально теснейшим образом взаимозависимы 

Гідрологічний Екологічна енциклопедія 
[10] 

- частина земної поверхні й товща водоносних грунтів і 
гірських порід, з яких вода стікає в річку та річкову 
систему 

Міждисцип-лінарний     Клименко О. М. -  це значна за площею водозбірна територія з наявною 
гідрографічною сіткою, через яку відбувається природній 
стік води до річки або моря, має притаманні їй соціо-

економіко-екологічні, історико-культурні та демографічні 
особливості з чітко визначеними адміністративно 
територіаль-ними одиницями (районами; областями), яка 
в свою чергу впливає на формування поверхневого стоку 
і обумовлює якість поверхневих вод. 

 

Слід зазначити, що басейн річки Дніпро як СЕЕ система є сукупність взаємозв’язаних СЕЕ 
систем різних рівнів, а саме: басейни малих та середніх річок, які можна виокремлювати як системи 
локального та регіонального рівнів. На локальному рівні – басейни малих річок, на регіональному 
рівні – басейни середніх річок.  

За структурою названі СЕЕ системи відносяться до складних із організуючими засадами 
(басейновими управліннями). Як наслідок, існує чітка вертикальна підпорядкованість функціонування 
СЕЕ систем нижчих рівнів (басейні малих річок) системам вищого ієрархічного рівня (басейнів 
середніх і великих річок) [11, 12]. 

Зазначимо, що СЕЕ системи басейнів малих і середніх річок характеризуються ознаками 
подібності і відмінності, яка визначається за наступними параметрами: будови системи (наявності 
підсистем, елементів, взаємозв’язків); сукупністю (походження, принципу організації, енергетичного 
джерела функціонування і розвитку); функціонування (реалізації всіх функцій системи); розвитку 
(якісного перетворення систем). 

У відповідності наведеним властивостям СЕЕ системи різних рівнів доцільно віднести до різних 
класів і типів (табл. 14.2 та 14.3). Так СЕЕ системи басейнів малих річок слід вважати простими, тоді як 
системи середніх річок є зазвичай складними, а великих річок – надскладними. І відрізняються вони 
одна від одної не лише за масштабами, але і за стадіями розвитку. На мікросистемному рівні СЕЕ 
системи басейні малих річок, які є дуже вразливими і несталими в останні десятиріччя, пройшли 
прискореними темпами стадії затухання (внаслідок скорочення населення і депресивних процесів). На 
мезосистемному рівні СЕЕ системи басейнів середніх річок є більш сталими, однак прискорений 
розвиток цих систем може суттєво погіршувати якість їх поверхневих вод. Виникає потреба 
переведення розвитку СЕЕ систем басейнів річок на засади сталого розвитку, який передбачає 
досягнення наступних стратегічних цілей. 

А саме: 
1. Економічного прогресу – можливостей, мотивації і гарантії роботи населення, ефективного 

функціонування економічної підсистеми, збалансованого використання ресурсів, забезпечення високої 
якості життя населення. 
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2. Соціальної справедливості – забезпечення рівних можливостей для досягнення соціального 
матеріального та економічного благополуччя. 

3. Збереження екологічно-безпечного довкілля – подолання наслідків чорнобильської 
катастрофи, збереження біорізноманіття, збалансоване використання земельних, водних ресурсів, 
поліпшення якості поверхневих та збереження підземних вод від забруднень. 

Таблиця 14.2 

Класифікація СЕЕ систем за загальними властивостями 

Клас системи Тип системи Ознаки СЕЕ системи 

1. За наявністю матеріального субстрату 1.1. матеріальні 
1.2. ідеальні 

матеріальна 

2. За походженням 2.1. природні 
2.2. штучні 
2.3. комбіновані 

 

 

комбінована 

3. За типом матеріального субстрату 3.1. неорганічні 
3.2. органічні 
3.3. соціальні 
3.4. змішані 

змішана 

4. За належністю до їх природи 4.1. живі 
4.2 неживі 

жива 

5. За ступенем відкритості 5.1. відкриті 
5.2. закриті 

відкрита 

6. За кінетичними особливостями 6.1. динамічні 
6.2. статистичні 

динамічна 

7. За однорідністю елементів 7.1. лінійні 
7.2. нелінійні (інтегральні) 

 

нелінійна 

8. За ступенем складності  8.1. прості 
8.2. складні 
8.3. надскладні 

 

складна 

9. За масштабами 9.1. мікросистеми 

9.2. мезосистеми 

9.3. макросистеми 

9.4. метасистеми 

9.5. мегасистеми 

мікросистема 

мезосистема 

макросистема 

10. За кількістю виконуваних функцій 10.1. однофункціональні 
10.2. багатофункціональні 

 

багатофункціональна 

11. За достовірністю кінцевого результату 11.1. детерміновані 
11.2. вірогіднісні 

 

вірогіднісні  
12. За типом структури 12.1. центриські 

12.2. скелетні 
12.3. сотові 

 

скелетна 

сотова 

13. За просторовим розташуванням 13.1. континуальні (суцільні) 
13.2.дискретні (несуцільні) 

дискретна 

14. За характером з’єднання 14.1. жорстке 

14.2. напівжорстке 

14.3. рухоме (мобільне) 

 

мобільна 

15. У залежності від стадії розвитку 15.1. виникнення 

15.2. становлення 

15.3. зрілості 
15.4. затухання 

15.5. перетворення 

виникнення  
становлення 

зрілості 
затухання 

перетворення 

16. За поведінкою 16.1. реактивні 
16.2. адаптивні 
16.3. цілеспрямовані 

 

цілеспрямована 

17. За поведінкою 17.1. несталі 
17.2. сталі 
17.3. дуже сталі 

несталі 
сталі 
дуже сталі 
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2. Соціальної справедливості забезпечення рівних можливостей для досягнення соціального 
матеріального та економічного благополуччя.

3. Збереження екологічно-безпечного довкілля подолання наслідків чорнобильської 
катастрофи, збереження біорізноманіття, збалансоване використання земельних, водних ресурсів, 
поліпшення якості поверхневих та збереження підземних вод від забруднень.

Таблиця 14.2
Класифікація СЕЕ систем за загальними властивостями

Клас системи Тип системи Ознаки СЕЕ системи
1. За наявністю матеріального субстрату 1.1. матеріальні

1.2. ідеальні
матеріальна

2. За походженням 2.1. природні
2.2. штучні
2.3. комбіновані комбінована

3. За типом матеріального субстрату 3.1. неорганічні
3.2. органічні
3.3. соціальні
3.4. змішані

змішана

4. За належністю до їх природи 4.1. живі
4.2 неживі

жива

5. За ступенем відкритості 5.1. відкриті
5.2. закриті

відкрита

6. За кінетичними особливостями 6.1. динамічні
6.2. статистичні

динамічна

7. За однорідністю елементів 7.1. лінійні
7.2. нелінійні (інтегральні) нелінійна

8. За ступенем складності 8.1. прості
складні

8.3. надскладні
складна

9. За масштабами 9.1. мікросистеми
9.2. мезосистеми
9.3. макросистеми
9.4. метасистеми
9.5. мегасистеми

мікросистема
мезосистема
макросистема

10. За кількістю виконуваних функцій 10.1. однофункціональні
10.2. багатофункціональні багатофункціональна

11. За достовірністю кінцевого результату 11.1. детерміновані
11.2. вірогіднісні вірогіднісні 

12. За типом структури 12.1. центриські
12.2. скелетні
12.3. сотові

скелетна
сотова

13. За просторовим розташуванням 13.1. континуальні (суцільні) 
13.2.дискретні (несуцільні)

дискретна

14. За характером з’єднання 14.1. жорстке
14.2. напівжорстке
14.3. рухоме (мобільне)

мобільна

15. У залежності від стадії розвитку 15.1. виникнення
15.2. становлення
15.3. зрілості
15.4. затухання
15.5. перетворення

виникнення 
становлення
зрілості
затухання
перетворення

16. За поведінкою 16.1. реактивні
16.2. адаптивні
16.3. цілеспрямовані

цілеспрямована

17. За поведінкою 17.1. несталі
17.2. сталі
17.3. дуже сталі

несталі
сталі
дуже сталі
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Таблиця 14.3 
Характеристика СЕЕ систем за додатковими класифікаційними ознаками та показниками  

(О.М. Клименко, 2010) 
№ 

з/п 
Класифікаційна ознака Форми, темпи, процеси, тенденції розвитку Показники, методи оцінки 

1. Цілі розвитку  соціальний 

економічний 

екологічний 

сталий, стійкий 

збалансований 

Індикатори, агреговані, інтегровані 
показники 

Індекс людського розвитку від 0 до 
1.  

Індекс СЕЕ розвитку від 0 до 1 

2. Темпи розвитку  2.1. рівномірний  
2.2. рівноприскорений 

2.3. із змінним прискоренням 

2.4. із сповільненням зростанням  
2.5. із зростанням за експоненціальним 
законом 

2.6. із сталим відносним приростом  

y = a0 + a1t 

y = a0 + a1t + a2t
2
 

y = a0 + a1t + a2t
2
 + a3t

3
 + … + a6t

6
 

y = a1lnt + a0 

y = a0e
d1 t 

y = a0t
a1 

y = a0 + a1/t 

3. Процеси розвитку  3.1. еволюційний (повільний) 
3.2. біфуркаційний  

Наявність програми, планів, 
проектів  
Система «забуває» минулий стан, 
різко прискорює темпи розвитку 
(перероджується) 

4. Стадії розвитку 4.1. виникнення (зародження) 
4.2. становлення (зростання) 
4.3. зрілості (функціонування) 
4.4. затухання (згасання) 
4.5. перетворення  

відрізок на якому швидкість 
зростання а1>0 

відрізок незначних коливань а1 

відрізок на якому швидкість 
спадання а1<0 

5. Тенденції розвитку в 
часі (роки)  

5.1. лінійна 

5.2. нелінійна 

Трендові моделі  
y = a + a1t 

y = a0 + a1t + a2t
2
 … a6t

6
 

6. Напрям розвитку 6.1. прогрес 

6.2. регрес 

Зростання параметрів 

Зниження параметрів  
Примітка: а0 – стала; а1, а2- коефіцієнти, що характеризують темпи розвитку; а1>0; а2<0 зростання або 

прискорення розвитку; а1<0; а2>0 спадання або сповільнення розвитку; t – час, роки 
 

Методичні підходи до аналізу та оцінки рівня сталого розвитку басейну річки  базуються на 
розробках Інституту проблем природокористування та екології НАН України та власних пропозиціях, які 
передбачають підбір базових показників (індикаторів) оцінки стану соціальної, економічної, екологічної 
підсистем, обґрунтування методики розрахунку агрегованих, інтегрованих показників розвитку цих систем 
та розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного розвитку території басейну річки. 

Пропонується оцінку сталого розвитку басейнів річок здійснювати за показниками статистичних 
даних районів, території яких входять до водозбірної площі басейну за алгоритмом представленому на 
рис. 1. Як видно з рис. 14.1 алгоритм проведення аналітичного дослідження розвитку басейну річки 
включає чотири етапи, а саме: початковий; аналітичний; розрахунковий; заключний. 

На основі наявної статистичної бази, шляхом аналізу, синтезу та систематизації вітчизняних і 
зарубіжних розробок щодо показників, які характеризують рівень збалансованого розвитку басейну 
річки, здійснюємо відбір показників, які буде проаналізовано в межах кожного блоку.  

Вважаємо, що аналізу підлягають показники, які відображають кількісно-якісний стан та 
розвиток усіх складових регіональної системи, що адекватно характеризують економічну, екологічну, 
соціальну сфери. При цьому основний акцент потрібно робити на показниках, які відображають 
раціональність природокористування та ефективність здійснення господарської діяльності з точки зору 
забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного функціонування басейну, оскільки кінцевою 
метою нашого дослідження є досягнення ними сталого розвитку на основі побудови дієвого механізму 
його забезпечення із застосуванням адекватних інструментів та методів. 
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Рис. 14.1. Алгоритм аналітичного дослідження сталого розвитку басейну річки 
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Рис. 14.1. Алгоритм аналітичного дослідження сталого розвитку басейну річки
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Методичний інструментарій для аналізу показників соціальної, економічної і екологічної 
підсистеми, складають наступні методи соціо-економіко-статистичного дослідження: зведення і 
групування; вертикального згортання; стандартизації (нормування) показників; побудови та аналізу 
рядів динаміки; трендів; інтегральних індексів; порівняльного аналізу та ін. 

На другому, аналітичному, етапі доцільно провести дослідження геополітичних передумов 
сталого розвитку басейну, що дозволяє сформулювати уявлення про стан СЕЕ системи басейну, яке 
буде сприяти виборі напрямку її розвитку у перспективі. 

Для наочного вивчення, створення картосхем розвитку кожного району, що входять до складу 
басейну, поділ водозбірної площі пропонується здійснювати на основі картографічного матеріалу, 
басейну та басейнів малих річок, які входять до гідрографічної мережі певної річки. 

Третій, розрахунковий, етап включає аналіз сталого розвитку басейну річки, для оцінки якого 
необхідно провести дослідження рівня розвитку трьох його складових підсистем: соціальної, 
економічної та екологічної. 

На четвертому, заключному, етапі пропонується здійснювати розрахунок інтегрального 
показника розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем. Після чого за отриманими 
даними розраховуємо індекс (кількісно) та встановлюємо якісну категорію соціо-економіко-

екологічного розвитку басейну. 
Зауважимо, що всі розрахунки ведуться в розрізі районів, які входять до складу басейну за 

схемою, в якій визнаються лише вертикально підпорядковані зв’язки. Ієрархічна схема, що 
пропонується, складає основу алгоритмізації розрахунку індексу соціо-економіко-екологічного 
розвитку районів. В основі такого алгоритму є процедура поступового «згортання» показників нижчого 
та проміжних рівнів за схемою: базових (статистичних) в агреговані 1 порядку, агреговані 1 порядку в 
агреговані ІІ порядку, агреговані ІІ порядку в інтегровані,  інтегровані в інтегровані індекси (рис.14.2). 

 

 
 

Рис.14.2. Фрагмент алгоритму багаторівневої структури «згортання» показників  
соціо-економіко-екологічного розвитку басейну річки 

 

Показники X1….Х13 утворюють нижній базовий рівень індикаторів соціальної відповідно і 
економічної та екологічної підсистем (Х14 …Хn) і називається базовим (БП). Показники 1А1 описують 
рівень агрегованих показників (1) порядку, які у свою чергу агрегуються у агреговані показники (ІІ) 
порядку 2А1. Верхній рівень структур соціальної, економічної та екологічної підсистеми описуються 
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інтегрованими показниками ІП1 ….ІП3. на вершині розміщується індекс сталого розвитку ІСЕЕР 
районів, який розраховується з трьох інтегрованих показників розвитку соціальної, економічної та 
екологічної підсистем цих адміністративно-територіальних одиниць.  

У всіх випадках будуть розглядатися два типи базових показників: 1-й тип – для цих показників 
збільшення їхнього значення зумовлює зростання інтегрованого показника розвитку соціальної, 
економічної, екологічної підсистем (стимулятори); 2-й тип – зменшення кількісних значень таких 
показників зумовлює зростання інтегрованих показників соціальної, економічної, екологічної 
підсистем (дестимулятори). 

Кожний з цих окремих базових індикаторів має свою природну максимальну та мінімальну межі 
Ni(max)і Ni(min). Поточне значення і-тої соціометричної величини позначається Ni. Для показників 
стимуляторів (індикаторів 1-го типу), зростання яких характеризує кращий соціальний або екологічний 
стан, мінімальне значення характеризує ту межу, перехід через яку означає набування відповідним 
чинником соціальної вагомості з наближенням до сталості. Наприклад, доступність сучасного 
медичного обслуговування для більшості членів суспільства, здатне значно покращити його соціальний 
статус, призвести до позитивних зрушень в аспекті суспільного здоров’я та безпосередньо у сфері 
виробництва як чинник поліпшення продуктивних сил. Навпаки, згортання медичних програм нижче 
мінімального рівня, означає втрату відповідного соціального блага як чинника соціального розвитку. 

Максимальне значення величини стимулятора означає, що відповідний чинник досягає такого 
рівня розвитку, за якого у свідомості суспільства зникає гострота у соціальному та екологічному 
аспектах, що розглядаються. 

Такі «порогові» значення існують практично для всіх чинників. Це дозволяє встановити для 
кожного з них однорідну соціо-економіко-екологічну оцінку за наступною шкалою: 

Xi = 0,                                                         якщо Ni < N(min); 

Xi = (Ni-Ni(min))/Ni(max)- Ni (min)),                    якщо Ni(min) ≤ Ni ≤ Ni(max) 

Xi = 1,                                                         якщо Ni > Ni(max) 

Таким чином, для індикаторів стимуляторів Ni(max) оцінка «0» означає втрату соціальної та 
екологічної значимості для відповідного елементу, а оцінка «1» характеризує такий достатній його 
розвиток, за яким зусилля суспільства спрямовуються тільки на підтримку досягнутого рівня. 

Встановити Xi для першого типу індикаторів можна за формулою: 

 X1 = 
minmax

min

NN

NNi


  .  (14.1) 

Аналогічно, для дестимуляторів (наприклад захворюваність, безробіття, виробничий травматизм 
тощо) існують свої значення Ni(max), що оцінюються як максимум за шкалою соціальних оцінок, тобто 
значення таких величин відзначають кризовий розвиток ситуації існуючого соціального, економічного 

або екологічного компонента. 
Для таких індикаторів приймається оцінка за наступною шкалою: 
Xi = 1,                                                             якщо Ni < N(min); 

Xi = 1 – (Ni-Ni(min))/Ni(max) – Ni (min)),                 якщо Ni(min) ≤ Ni ≤ Ni(max) 

Xi = 0,                                                             якщо Ni > Ni(max) 

Встановити Xi для другого типу індикаторів можна за формулою: 

 X1 = 
minNmaxN

NimaxN


  .  (14.2) 

Прийнятий підхід відповідає суті функціонування соціо-економіко-екологічної структури 
суспільства, як такої динамічної структури, що послідовно розгортається. Стійкість такої системи 
реалізується за принципом відповідальності кожної ланки. 

Для забезпечення цілей і завдань сталого розвитку, за мінімальні та максимальні величини 
відповідних індикаторів приймаються орієнтири стійкості, обґрунтовані для басейнового рівня. Тоді 
інтегральна оцінка соціального розвитку буде відтворювати ступінь поступу суспільства в напрямку 
соціальної, економічної та екологічної сталості. При потребі цю оцінку можна виразити у відсотках 
(«0»-0%, «1»-100%). 

Розрахунок індексу сталого розвитку пропонується здійснювати шляхом встановлення 
середнього геометричного між базовими агрегованими та інтегрованими показниками. 
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районів, який розраховується з трьох інтегрованих показників розвитку соціальної, економічної та 
екологічної підсистем цих адміністративно-територіальних одиниць. 

У всіх випадках будуть розглядатися два типи базових показників: 1-й тип для цих показників 
збільшення їхнього значення зумовлює зростання інтегрованого показника розвитку соціальної, 
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показників зумовлює зростання інтегрованих показників соціальної, економічної, екологічної 
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Кожний з цих окремих базових індикаторів має свою природну максимальну та мінімальну межі 
Ni(max)і Ni(min). Поточне значення і-тої соціометричної величини позначається Ni. Для показників 
стимуляторів (індикаторів 1-го типу), зростання яких характеризує кращий соціальний або екологічний 
стан, мінімальне значення характеризує ту межу, перехід через яку означає набування відповідним 
чинником соціальної вагомості з наближенням до сталості. Наприклад, доступність сучасного 
медичного обслуговування для більшості членів суспільства, здатне значно покращити його соціальний 
статус, призвести до позитивних зрушень в аспекті суспільного здоров’я та безпосередньо у сфері 
виробництва як чинник поліпшення продуктивних сил. Навпаки, згортання медичних програм нижче 
мінімального рівня, означає втрату відповідного соціального блага як чинника соціального розвитку.

Максимальне значення величини стимулятора означає, що відповідний чинник досягає такого 
рівня розвитку, за якого у свідомості суспільства зникає гострота у соціальному та екологічному 
аспектах, що розглядаються.

Такі «порогові» значення існують практично для всіх чинників. Це дозволяє встановити для 
кожного з них однорідну соціо-економіко-екологічну оцінку за наступною шкалою:

Xi = 0,                                                         якщо Ni < N(min);

Xi = (Ni-Ni(min))/Ni(ma )- Ni (min)),                    якщо Ni(min) ≤ Ni ≤ Ni(ma )

Xi = 1,                                                         якщо Ni > Ni(ma )

Таким чином, для індикаторів стимуляторів Ni(ma ) оцінка «0» означає втрату соціальної та 
екологічної значимості для відповідного елементу, а оцінка «1» характеризує такий достатній його 
розвиток, за яким зусилля суспільства спрямовуються тільки на підтримку досягнутого рівня.

Встановити Xi для першого типу індикаторів можна за формулою:

X  = 
mima

min

NN

NNi


  . (14.1)

Аналогічно, для дестимуляторів (наприклад захворюваність, безробіття, виробничий травматизм 
тощо) існують свої значення Ni(ma ), що оцінюються як максимум за шкалою соціальних оцінок, тобто 
значення таких величин відзначають кризовий розвиток ситуації існуючого соціального, економічного
або екологічного компонента.

Для таких індикаторів приймається оцінка за наступною шкалою:
Xi = 1,                                                             якщо Ni < N(min);

Xi = (Ni-Ni(min))/Ni(ma ) Ni (min)),                 якщо Ni(min) ≤ Ni ≤ Ni(ma )

Xi = 0,                                                             якщо Ni > Ni(ma )

Встановити Xi для другого типу індикаторів можна за формулою:

X  = 
minNmaxN

NimaxN


  . (14.2)

Прийнятий підхід відповідає суті функціонування соціо-економіко-екологічної структури 
суспільства, як такої динамічної структури, що послідовно розгортається. Стійкість такої системи 
реалізується за принципом відповідальності кожної ланки.

Для забезпечення цілей і завдань сталого розвитку, за мінімальні та максимальні величини 
відповідних індикаторів приймаються орієнтири стійкості, обґрунтовані для басейнового рівня. Тоді 
інтегральна оцінка соціального розвитку буде відтворювати ступінь поступу суспільства в напрямку 
соціальної, економічної та екологічної сталості. При потребі цю оцінку можна виразити у відсотках 
(«0»-0%, «1»-100%)

Розрахунок індексу сталого розвитку пропонується здійснювати шляхом встановлення 
середнього геометричного між базовими агрегованими та інтегрованими показниками.
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За результатами розрахунків індексу СЕЕ розвитку визначаємо місце кожного району в рейтингу. 
Внаслідок ранжирування кожному регіону присвоюється певний ранг на основі алгоритму, згідно з 
яким регіон з найвищим рівнем інтегрального регіонального розвитку отримує перший ранг – перше 
місце в рейтингу районів, а район з найнижчим рівнем інтегрального індексу – ранг, що співпадає з 
загальною кількістю районів у виборці, тобто останнє місце в рейтингу районів. 

Кількісна та якісна оцінка показників (індикаторів) різних рівнів в т.ч. і індексу соціо-економіко-

екологічного розвитку територій районів слід здійснювати за Уніфікованою шкалою індикаторів 
розвитку територій, розробленою Інститутом проблем природокористування та екології Національної 
академії наук України, яка наводиться в таблиці 14.4. 

Таблиця 14.4 
Уніфікована шкала для оцінок індикаторів системи 

№ з/п Стан  Діапазон оцінок  
1 Еталонний 1,0–0,8 

2 Сприятливий 0,8–0,6 

3 Задовільний 0,6–0,4 

4 Загрозливий 0,4–0,2 

5 Критичний  0,2–0,0 
 

Після завершення оцінювання стану та рівня розвитку соціо-економіко-екологічної системи 
території басейну річки пропонується розпочинати розробку стратегії розвитку цієї системи на 
короткотермінову перспективу. Згідно розробок науковців, процес розробки стратегії розвитку СЕЕ 
систем включає ряд етапів. 

Перший передбачає: аналіз оточення, що описує поточний стан зовнішнього середовища, який 
дасть можливість розуміння існуючих на даний час потенційних соціальних, економічних та 
екологічних перспектив, ризиків і загроз, які можуть суттєво впливати на СЕЕ систему зовні; 
здійснення SWOT-аналізу власних сильних та слабких сторін, внутрішніх можливостей і загроз, які 
можуть впливати на подальший розвиток СЕЕ системи. 

Другий етап спрямований на визначення пріоритетних напрямів функціонування СЕЕ системи та 
передбачає формування: стратегічного бачення перетворення СЕЕ системи в часі; її місії; пріоритетних 
напрямків та цілей, досягнення яких передбачається в перспективі. 

Третій етап призначений для аналізу обґрунтованих стратегічних цілей та одержаних на першому 
етапі розробки стратегії факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що сприятиме достовірній 
оцінці ступеня вірогідності досягнення запланованих цілей розвитку СЕЕ систем. На даному етапі 
здійснюють вибір стратегічних цілей, напрямів та задач. 

Четвертий етап передбачає оцінку багатьох альтернативних варіантів стратегій розвитку СЕЕ 
систем і вибір найбільш прийнятної для досягнення сформульованих стратегічних завдань з 
урахуванням умов зовнішнього і внутрішнього середовища досліджуваного об’єкта. 

П’ятий етап передбачає: встановлення та удосконалення зворотного зв’язку; уточнення та 
реалізацію остаточного варіанта стратегічного плану; вибір ключових показників, які визначають 
вимірювальні характеристики досягнення запланованих стратегічних цілей. 

При цьому слід зазначити, що ключові показники можуть бути інструментом, який дозволить 
визначити не лише рівень практичності впровадження стратегії розвитку території басейну річки, але і 
при їх використанні вони здатні поліпшувати процес прийняття управлінських рішень за рахунок 
забезпечення керівництва повноцінною і об’єктивною інформацією. 

Враховуючи основні вимоги до ключових показників оцінки рівня розвитку СЕЕ системи 
басейну річки, таких як, обмеженої кількості, можливості подання в цифровому виразі, 
контрольованості в часі, прямого зв’язку із найважливішими факторами успіху, пропонується наступна 
структура системи ключових показників, а саме: агреговані показники соціального, економічного, 
екологічного розвитку; індекс соціо-економіко-екологічного розвитку; інтегрального рівня екологічної 
безпеки – небезпеки; індексів забруднення поверхневих вод: сольового, трофо-сапробіологічного, 
специфічного блоків; інтегрального екологічного індексу якості поверхневих вод річок; агрегованого 
показника агроекологічного стану ґрунтового покриву. 

Перераховані ключові показники є взаємопов’язаними, взаємозалежними і можуть оцінюватися 
як кількісними, так і якісними характеристиками. 
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14.2. Інтегральна оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку  
території басейнів річок 

За умов зростання вірогідності глобального конфлікту між економічною діяльністю людини та 
довкіллям актуалізуються питання оцінювання соціо-економіко-екологічного стану річкових 
басейнових територій в контексті сталого розвитку регіонів. 

Дослідженнями взаємозв’язків в межах соціо-економіко-екологічних систем регіонів та проблем 
формування стратегій їх розвитку займалися вітчизняні вчені, зокрема: М.І. Долішній, О.І. Фурдичко, 
Б.М. Данилишин,  С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.Г. Мельник, З.В. Герасимчук, М.О. Клименко, Н.С. 
Вавдіюк, І.М. Вахович, І.С. Кондіус. 

Різні аспекти взаємозв’язків економіки та довкілля в умовах обмеженості ресурсів та 
всезростаючої економічної діяльності розглядають у своїх працях багато іноземних вчених, серед яких 
Ж. Ґросман, А. Крюґер, Г. Дейлі, Д. Медоуз, Б. Коупленд, C. Тейлор та ін. 

Попри значні напрацювання в цій сфері малодослідженими є питання формування ефективної 
стратегії сталого розвитку територій в межах басейнів річок [12]. 

Інтегральну оцінку розвитку територій басейнів річок доцільно здійснювати за даними 
кількісного і якісного оцінювання досягнутого стану районів за напрямками соціального, економічного 
та екологічного розвитку [13,14]. На основі  результатів оцінювання соціо-економіко-екологічного 
(СЕЕ) розвитку районів стає можливим вибір стратегії забезпечення сталого розвитку території 
басейну річки та покращення якості поверхневих вод. 

Оцінювання стану соціальної підсистеми басейнів річок доцільно здійснювати за базовими 
показниками, які агрегуються за спорідненими ознаками в наступні блоки: показники життєвого рівня 
населення; показники захищеності життєдіяльності, показники забезпеченості людськими ресурсами, 
показники забезпеченості інтелектуальними ресурсами (рис. 14.3). 

 

 
 

Рис.14. 3. Схема розрахунку інтегрованого показника соціального розвитку території басейну річки 
Примітка: агреговані показники 2АПі – показники другого (II) порядку; 

агреговані показники 1АПі – показники першого (I) порядку 
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Інтегральна оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку 
території басейнів річок

За умов зростання вірогідності глобального конфлікту між економічною діяльністю людини та 
довкіллям актуалізуються питання оцінювання соціо-економіко-екологічного стану річкових 
басейнових територій в контексті сталого розвитку регіонів.

Дослідженнями взаємозв’язків в межах соціо-економіко-екологічних систем регіонів та проблем 
формування стратегій їх розвитку займалися вітчизняні вчені, зокрема: М.І. Долішній, О.І. Фурдичко, 
Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.Г. Мельник, З.В. Герасимчук, М.О. Клименко, Н.С. 
Вавдіюк, І.М. Вахович, І.С. Кондіус

Різні аспекти взаємозв’язків економіки та довкілля в умовах обмеженості ресурсів та 
всезростаючої економічної діяльності розглядають у своїх працях багато іноземних вчених, серед яких 
Ж. Ґросман, А. Крюґер, Г. Дейлі, Д. Медоуз, Б. Коупленд, C. Тейлор та ін.

Попри значні напрацювання в цій сфері малодослідженими є питання формування ефективної 
стратегії сталого розвитку територій в межах басейнів річок [12].

Інтегральну оцінку розвитку територій басейнів річок доцільно здійснювати за даними 
кількісного і якісного оцінювання досягнутого стану районів за напрямками соціального, економічного 
та екологічного розвитку [13,14]. На основі  результатів оцінювання соціо-економіко-екологічного 
(СЕЕ) розвитку районів стає можливим вибір стратегії забезпечення сталого розвитку території 
басейну річки та покращення якості поверхневих вод.

Оцінювання стану соціальної підсистеми басейнів річок доцільно здійснювати за базовими 
показниками, які агрегуються за спорідненими ознаками в наступні блоки: показники життєвого рівня 
населення; показники захищеності життєдіяльності, показники забезпеченості людськими ресурсами, 
показники забезпеченості інтелектуальними ресурсами (рис. 14.3)

Рис.14. 3. Схема розрахунку інтегрованого показника соціального розвитку території басейну річки
Примітка: агреговані показники АПі  показники другого (II) порядку;

агреговані показники АПі  показники першого (I) порядку
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Де: - 
1АП1 – агрегований показник (I) забезпечення населення житлом (Б1 – забезпечення 

населення житлом на одну особу, м загальної площі, загальна; Б2 – забезпечення населення житлом на 
одну особу, м загальної площі, міська; Б3 – забезпечення населення житлом на одну особу, м загальної 
площі, сільська); 

- 
1АП2 – агрегований показник (I) правового захисту (Б4 – кількість зареєстрованих порушень, 

випадків); 
- 

1АП3 – агрегований показник (I) соціальної інфраструктури (Б5 – чисельність лікарняних ліжок 
на 10 тис населення; Б6 – чисельність лікарів на 10 тис населення; Б7 – чисельність лікарів, осіб); 

- 
1АП4 – агрегований показник (I) техноприродної безпеки (Б8 – постраждалі від травматизму, 

осіб; Б9 – загиблі від травматизму, осіб; Б10 – кількість уперше визнаних інвалідами на 10 тис 
населення); 

- 
1АП5 – агрегований показник (I) здоров'я населення та демографічної ситуації (Б11 – 

захворюваність на активний туберкульоз, на 100 тис населення; Б12 – народжуваність, на 10000 чоловік; 
Б13 – громадяни, не зайняті трудовою діяльністю, тис; Б14 – працевлаштування не зайнятих громадян, 
тис); 

- 
1АП6 – агрегований показник (I) зайнятості (Б15 – вивільнення працівників, % до минулого року; 

Б16 – навантаження на одне робоче місце); 
- 

1АП7 – агрегований показник (I) освіти (Б17 – кількість дітей у дошкільних закладах, осіб; Б18 – 

чисельність учнів загальноосвітніх закладів, тис); 
- 

1АП8 – агрегований показник (I) культури (Б19 – відвідуваність музеїв, на 100 тис населення; Б20 

– книжковий фонд бібліотек, примірників на 100 осіб; Б21 – кількість місць у клубних закладах на 100 
осіб). 

За рекомендаціями науковців оцінку рівня економічного розвитку регіону або будь-якої 
адміністративно-територіальної одиниці слід проводити з урахуванням п’яти напрямків, а саме: 
інвестиційної активності, рівня господарської діяльності, фінансового забезпечення, науково-

технічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності [15,16].  
У зв’язку з обмеженою наявністю даних по базових показниках, що характеризують рівень 

економічного розвитку районів, які входять до складу басейнів річок, доцільно використовувати лише основні, 
згруповані у наступні агреговані групи: виробничо-економічного розвитку, доходів, безробіття (рис. 14.4). 

 

 
 

Рис.14. 4. Схема розрахунку інтегрованого показника економічного розвитку території басейну річки 
Примітка: агреговані показники 2АПі – показники другого (II) порядку; 

агреговані показники 1АПі – показники першого (I) порядку 

 

Де: - 
2АП1 – агрегований показник (I) виробничо-економічного розвитку (Б1 – частка продукції 

малих промислових підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, %; Б2 – роздрібний 
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товарооборот підприємств на одну особу, грн; Б3 – інвестиції в основний капітал, грн; Б4 – індекси 
інвестицій в основний капітал, % до попереднього року; Б5 – продукція сільського господарства, млн. 
грн; Б6 – індекс продукції сільського господарства, %); 

- 
2АП2 – агрегований показник (I) доходів (Б7 – номінальна заробітна плата, грн); 

- 
2АП3 – агрегований показник (I) безробіття (Б8 – рівень зареєстрованого безробіття, %; Б9 – 

середня кількість найманих працівників, тис. осіб). 
Екологічна ситуація окремих басейнів малих і середніх річок України характеризується 

зростанням антропогенних навантажень на довкілля, виснаженням багатьох видів природних ресурсів, 
збільшенням обсягів викидів в атмосферу забруднюючих речовин, скидів неочищених та недостатньо 
очищених стічних вод, погіршенням якості середовища проживання людей і, насамперед, якості 
поверхневих вод і питної води, зумовлює необхідність створення науково обґрунтованої концепції 
раціонального природокористування на цих територіях. 

Вивченню цієї проблеми були присвячені чисельні роботи вітчизняних вчених, зокрема, Й. В. 
Гриба (1999),  В. Й. Мельник (2000),  С. І. Сніжка (2002),  С. О. Афанасьєва (2003), І. І. Статника (2003), 
Я. О. Мольчака (2004),  В. Д. Романенка (2004), А. В. Яцика (2006), Ю. В. Пилипенка, (2007), І. П. 
Ковальчука (2010), В. К. Хільчевського (2011), М. А. Хвесика та інших. 

Проте науково обґрунтовані засади підбору та використання переліку індикаторів, як 
інструмента оцінки рівня розвитку екологічної підсистеми, досліджені ще недостатньо. Залишається 
відкритим питання використання показників, які характеризують стан екологічної підсистеми, що 
наводяться у державній статистичній звітності, та обґрунтування критеріїв оцінки їх станів. 

З урахуванням цих обставин, оцінювання стану екологічної підсистеми басейнів річок доцільно 
здійснювали за базовими показниками, об’єднаними (агрегованими) за спорідненими ознаками в 
наступні блоки: стан атмосферного повітря, використання водних ресурсів, поводження з відходами, 
стан ґрунтового покриву, стан агроландшафту (рис.14.5). 

 

 
 

Рис.14.5. Схема розрахунку інтегрованого показника екологічного розвитку території басейну річки 
Примітка: агреговані показники 2АПі – показники другого (II) порядку; 

агреговані показники 1АПі – показники першого (I) порядку 

 

Де: - 2АП1 – агрегований показник (II) стану атмосферного повітря (Б1 – викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, тис. т; Б2 – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, т/км2

; 

Б3 – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, т/км2; Б4 – викиди забруднюючих 
речовин від пересувних джерел, т/км2

); 
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товарооборот підприємств на одну особу, грн; Б інвестиції в основний капітал, грн; Б індекси 
інвестицій в основний капітал, % до попереднього року; Б продукція сільського господарства, млн. 
грн; Б індекс продукції сільського господарства, %);

- АП агрегований показник (I) доходів (Б номінальна заробітна плата, грн);

- АП агрегований показник (I) безробіття (Б рівень зареєстрованого безробіття, %; Б
середня кількість найманих працівників, тис. осіб)

Екологічна ситуація окремих басейнів малих і середніх річок України характеризується 
зростанням антропогенних навантажень на довкілля, виснаженням багатьох видів природних ресурсів, 
збільшенням обсягів викидів в атмосферу забруднюючих речовин, скидів неочищених та недостатньо 
очищених стічних вод, погіршенням якості середовища проживання людей і, насамперед, якості 
поверхневих вод і питної води, зумовлює необхідність створення науково обґрунтованої концепції 
раціонального природокористування на цих територіях.

Вивченню цієї проблеми були присвячені чисельні роботи вітчизняних вчених, зокрема, Й. В. 
Гриба (1999),  В. Й. Мельник (2000),  С. І. Сніжка (2002),  С. О. Афанасьєва (2003), І. І. Статника (2003), 
Я. О. Мольчака (2004),  В. Д. Романенка ( 04) А. В. Яцика (2006), Ю. В. Пилипенка, (2007), І. П. 
Ковальчука (2010), В. К. Хільчевського (2011), М. А. Хвесика та інших.

Проте науково обґрунтовані засади підбору та використання переліку індикаторів, як 
інструмента оцінки рівня розвитку екологічної підсистеми, досліджені ще недостатньо. Залишається 
відкритим питання використання показників, які характеризують стан екологічної підсистеми, що 
наводяться у державній статистичній звітності, та обґрунтування критеріїв оцінки їх станів.

З урахуванням цих обставин, оцінювання стану екологічної підсистеми басейнів річок доцільно 
здійснювали за базовими показниками, об’єднаними (агрегованими) за спорідненими ознаками в 
наступні блоки: стан атмосферного повітря, використання водних ресурсів, поводження з відходами, 
стан ґрунтового покриву, стан агроландшафту (рис.14.5).

Рис.14.5. Схема розрахунку інтегрованого показника екологічного розвитку території басейну річки
Примітка: агреговані показники АПі  показники другого (II) порядку;

агреговані показники АПі  показники першого (I) порядку

Де: - АП агрегований показник (II) стану атмосферного повітря (Б викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря, тис. т; Б викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, т/км ; 

Б викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, т/км ; Б викиди забруднюючих 
речовин від пересувних джерел, т/км );
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- 
2АП2 – агрегований показник (II) стану використання водних ресурсів (Б5 – споживання свіжої 

води, млн. м3; Б6 – обсяг оборотної та повторно використаної води, млн. м3; Б7 – скидання забруднених 
вод у природні поверхневі водні об’єкти, %; Б8 – прогнозні ресурси підземних вод, млн. м3/рік; Б9 – 

затверджені запаси підземних вод, млн. м3
); 

- 
2АП3 – агрегований показник (II) стану поводження з відходами (Б10 – утворення відходів І-ІІІ 

класів небезпеки, т; Б11 – наявність відходів І-ІІІ класів небезпеки, т); 

- 
2АП4 – агрегований показник (II) стану ґрунтового покриву; 

- 
1АП1 – агрегований показник (I) екологічної стійкості (Б12 – вміст гумусу, %; Б13 – рН); 

- 
1АП2 – агрегований показник (I) рівня родючості (Б14 – вміст азоту, мг/кг грунту; Б15 – вміст 

фосфору, мг/кг ґрунту; Б16 – вміст калію, мг/кг ґрунту); 
- 

1АП3 – агрегований показник (I) санітарно-токсикологічного стану (Б17 – щільність забруднення 

137
Cs, Кі/км2; Б18 – щільність забруднення 90

Sr, Кі/км2; Б19 – вміст Сu, мг/кг; Б20 – вміст Zn, мг/кг; Б21 – 

вміст Рb, мг/кг; Б22 – вміст Cd, мг/кг);
 

- 
2АП5 – агрегований показник (II) стану агроландшафту (Б23 – коефіцієнт екологічної 

стабільності, Кес; Б24 – коефіцієнт антропогенного навантаження, Кан). 

Результати розрахунку інтегрального індексу соціо-економіко-екологічного розвитку районів 
басейну річки можуть свідчити про значну диференціацію районів басейну за показниками 
економічного, соціального та екологічного розвитку, які в межах басейну річки коливаються в межах 
п’яти градацій (від критичного до еталонного). 

Така суттєва диспропорція у рівнях розвитку, насамперед економіки районів, а також соціальної і 
екологічної сфери зумовлює потребу удосконалення басейнової політики, яка повинна базуватися на 
вирівнюванні виявлених міжрайонних відмінностей. 

Таким чином, результати оцінки СЕЕ розвитку районів басейну річки можуть свідчити про 
значні диспропорції рівнів їх розвитку не лише за окремими агрегованими показниками, але і слабку їх 
збалансованість у розвитку соціальної, економічної та екологічної сфер.  

Для встановлення напрямку розбалансування соціальної, економічної і екологічної сфер повинен 
бути здійснений аналіз диференціації показників стану цих сфер.  

Відповідно до рівнів СЕЕ розвитку районів встановлюються пріоритети їх розвитку за 
інтегрованими і агрегованими показниками та здійснюється їхня типологія за трьома ознаками, а саме: 
рівнями соціального, економічного та екологічного розвитку. 

Запропонована типологія реалізується з виділенням восьми груп СЕЕ систем районів басейну 
річки з рівнями їхнього розвитку: 1 – рівень економічного розвитку нижчий середнього значення, а 
соціального і екологічного – вищий середнього серед районів; 2 – рівні економічного та соціального 
розвитку нижчі середнього значення, а екологічного – вищі середнього серед районів; 3 – рівні 
економічного та екологічного розвитку нижчі середнього значення, а соціального – вищі середнього 
серед районів; 4 – рівні економічного, соціального та екологічного розвитку нижчі середнього значення 
серед районів; 5 – рівні економічного і соціального розвитку вищі середнього значення, а екологічного 
– нижчі середнього серед районів; 6 – рівень економічного розвитку вищий середнього значення, а 
соціальний і екологічний – нижчий середнього серед районів; 7 – рівні економічного та екологічного 
розвитку вищі середнього значення, а соціального – нижчі середнього серед районів; 8 – рівні 
економічного, екологічного і соціального розвитку вищі середнього значення серед районів. 

На підставі аналізу та розподілення районів за рівнями їхнього розвитку доцільно встановити 
пріоритети розвитку та запропонувати вибір типу стратегії їх сталого розвитку (табл. 14.5). 

Вибір типу стратегії, забезпечення просування районів до сталого розвитку здійснюємо за 

допомогою проведеної типології від рівня збалансованості їхнього розвитку або напрямків 
розбалансування соціальної, економічної та екологічної сфер. 

За результатами аналітичних досліджень для районів басейну річки доцільним є обрання однієї із 
запропонованих стратегій: збалансованого розвитку, пріоритетності соціального розвитку, екологічно 
безпечного розвитку, соціо-економічного збалансування, еколого-економічного збалансування, соціо-

еколого-економічного збалансування, пріоритетності економічного розвитку, для досягнення 
зрівноваженого розвитку трьох складових СЕЕ систем. 

Слід зазначити, що запропоновані стратегії сприятимуть вирівнюванню рівнів розвитку районів, 
підвищенню ефективності функціонування соціо-економіко-екологічних систем районів, досягненню 

збалансованого розвитку і, відповідно, забезпечуватимуть їхній економічний розвиток у поєднанні із 
соціально та екологічно комфортними умовами життєдіяльності населення. 
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Таблиця 14.5 

Типологія та вибір стратегії і пріоритетів розвитку районів басейну річки 

№ з/п 
Стан показників розвитку СЕЕ 
систем районів басейну річки 

Пріоритети 
розвитку за 

інтегрованими 
показниками 

Вибір типу стратегії сталого розвитку 
районів басейну річки 

1 2 3 4 

1 

Рівні економічного розвитку нижчі 
середнього, а соціального і 
екологічного вищі середнього серед 
районів. 

Економічні 

Стратегія нарощування економічного 
потенціалу, що передбачає першочергове 
вирішення економічних проблем при 
підтримці соціального і екологічного 
розвитку 

2 

Рівні економічного та соціального 
розвитку нижчі середнього, а 
екологічного – вищі середнього 
серед районів. 

Економічні, 
соціальні 

Стратегія соціо-економічного збалансування, 
яка передбачає виявлення та нейтралізацію 
соціально-економічних деструктивів та 
збереження умов екологізації районів 

3 

Рівні економічного та екологічного 
розвитку нижчі середнього, а 
соціального – вищі середнього 
серед районів. 

Економічні, 
екологічні 

Стратегія економіко-екологічного 
збалансування, яка передбачає 
«підтягування» рівня екологічної та 
економічної сфер до відповідного рівня 
соціальної сфери 

4 

Рівні економічного, соціального та 
екологічного розвитку нижчі 
середнього серед районів. 

Економічні, 
соціальні, 
екологічні 

Стратегія соціо-економіко-екологічного 
збалансування, яка передбачає усунення 
дестабілізуючих чинників, що здійснюють 
негативний вплив на розвиток соціальної, 
економічної та екологічної сфер 

5 

Рівні економічного і соціального 
розвитку вищі середнього, а 
екологічного – нижчі середнього 
серед районів. 

Екологічні 

Стратегія екологічно безпечного розвитку, 
яка передбачає підвищення екологічної 
ефективності використання наявного 
виробничого, науково-механічного, 
інтелектуального потенціалу 

6 

Рівні економічного розвитку вищі 
середнього, а соціальні і екологічні 
– нижчі середнього серед районів. 
 

Соціальні, 
екологічні 

Стратегія соціо-екологічного збалансування, 
яка передбачає приведення рівня соціальної 
та екологічної сфери до відповідного рівня 
економічного розвитку 

7 

Рівні економічного та екологічного 
розвитку вищі середнього, а 
соціального – нижчі середнього 
серед районів. 

Соціальні 

Стратегія пріоритетності соціального 
розвитку, яка передбачає першочерговість 
вирішення соціальних завдань при підтримці 
економічного і екологічного розвитку 

8 

Рівні економічного, екологічного і 
соціального розвитку вищі 
середнього серед районів. 

Підтримання 
економіки, 

соціальної сфери 

Стратегія збалансованого розвитку, яка 
передбачає першочергове зміцнення 
економічної бази районів при забезпеченні 
збалансованості та стійкості нарощування 
соціально-екологічного потенціалу 

 

Зазначимо також, що пріоритети за агрегованими показниками, спрямовані на прискорення 
розвитку районів, суттєво відрізняються за типологією.  

Досягнутий стан або рівень СЕЕ розвитку району може бути тим визначальним критерієм, на 
основі якого здійснюють вибір основної стратегії забезпечення сталого розвитку не лише району, але й 
басейну річки [17]. Як стверджують науковці, кожен район має свій потенціал сталого розвитку, свої 
умови його нарощення і підпорядковується закономірностям циклічного розвитку соціальних, 
економічних та екологічних процесів на різних рівнях. Відповідно кожна стадія циклу соціо-економіко-

екологічної активності району, а саме: зростання, сталості, спадання, загрози, кризи – відповідає 
певному стану соціального, економічного та екологічного розвитку. 

Вибір основної стратегії забезпечення сталого розвитку районів басейну річки, їхню типологію та 
визначальні риси базових стратегій забезпечення сталого розвитку районів наведено в таблиці 14.6. 

Як видно з таблиці 14.6, райони басейну річки можуть перебувати в наступних станах життєвого 
циклу: спадання, ризику та загрози. У відповідності з цими рівнями СЕЕ розвитку і перебування 
районів у визначених станах життєвих циклів пропонуються наступні стратегії. Для районів циклу 
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Таблиця 14.5
Типологія та вибір стратегії і пріоритетів розвитку районів басейну річки

№ з/п Стан показників розвитку СЕЕ 
систем районів басейну річки

Пріоритети 
розвитку за 

інтегрованими 
показниками

Вибір типу стратегії сталого розвитку 
районів басейну річки

1 

Рівні економічного розвитку нижчі 
середнього, а соціального і 
екологічного вищі середнього серед 
районів.

Економічні

Стратегія нарощування економічного 
потенціалу, що передбачає першочергове 
вирішення економічних проблем при 
підтримці соціального і екологічного 
розвитку

Рівні економічного та соціального 
розвитку нижчі середнього, а 
екологічного вищі середнього 
серед районів.

Економічні, 
соціальні

Стратегія соціо-економічного збалансування, 
яка передбачає виявлення та нейтралізацію 
соціально-економічних деструктивів та 
збереження умов екологізації районів

Рівні економічного та екологічного 
розвитку нижчі середнього, а 
соціального вищі середнього 
серед районів.

Економічні,
екологічні

Стратегія економіко-екологічного 
збалансування, яка передбачає 
«підтягування» рівня екологічної та 
економічної сфер до відповідного рівня 
соціальної сфери

Рівні економічного, соціального та 
екологічного розвитку нижчі 
середнього серед районів.

Економічні, 
соціальні, 
екологічні

Стратегія соціо-економіко-екологічного 
збалансування, яка передбачає усунення 
дестабілізуючих чинників, що здійснюють 
негативний вплив на розвиток соціальної, 
економічної та екологічної сфер

Рівні економічного і соціального 
розвитку вищі середнього, а 
екологічного нижчі середнього 
серед районів.

Екологічні

Стратегія екологічно безпечного розвитку, 
яка передбачає підвищення екологічної 
ефективності використання наявного 
виробничого, науково-механічного, 
інтелектуального потенціалу

Рівні економічного розвитку вищі 
середнього, а соціальні і екологічні 

нижчі середнього серед районів.
Соціальні, 
екологічні

Стратегія соціо-екологічного збалансування, 
яка передбачає приведення рівня соціальної 
та екологічної сфери до відповідного рівня 
економічного розвитку

Рівні економічного та екологічного 
розвитку вищі середнього, а 
соціального нижчі середнього 
серед районів.

Соціальні

Стратегія пріоритетності соціального 
розвитку, яка передбачає першочерговість 
вирішення соціальних завдань при підтримці 
економічного і екологічного розвитку

Рівні економічного, екологічного і 
соціального розвитку вищі 
середнього серед районів.

Підтримання 
економіки, 

соціальної сфери

Стратегія збалансованого розвитку, яка 
передбачає першочергове зміцнення 
економічної бази районів при забезпеченні 
збалансованості та стійкості нарощування 
соціально-екологічного потенціалу

Зазначимо також, що пріоритети за агрегованими показниками, спрямовані на прискорення 
розвитку районів, суттєво відрізняються за типологією. 

Досягнутий стан або рівень СЕЕ розвитку району може бути тим визначальним критерієм, на 
основі якого здійснюють вибір основної стратегії забезпечення сталого розвитку не лише району, але й 
басейну річки [17]. Як стверджують науковці, кожен район має свій потенціал сталого розвитку, свої 
умови його нарощення і підпорядковується закономірностям циклічного розвитку соціальних, 
економічних та екологічних процесів на різних рівнях. Відповідно кожна стадія циклу соціо-економіко-

екологічної активності району, а саме: зростання, сталості, спадання, загрози, кризи відповідає 
певному стану соціального, економічного та екологічного розвитку.

Вибір основної стратегії забезпечення сталого розвитку районів басейну річки, їхню типологію та 
визначальні риси базових стратегій забезпечення сталого розвитку районів наведено в таблиці 14.6.

Як видно з таблиці 14.6, райони басейну річки можуть перебувати в наступних станах життєвого 
циклу: спадання, ризику та загрози. У відповідності з цими рівнями СЕЕ розвитку і перебування 
районів у визначених станах життєвих циклів пропонуються наступні стратегії. Для районів циклу 
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спадання пропонується застосовувати інноваційно-відновлювальну стратегію, зміст якої полягає у 
виявленні та усуненні дестабілізуючих чинників, функціонування яких у подальшому може призвести 
до переходу СЕЕ системи району в стан ризику. 

На думку науковців основним механізмом забезпечення відновлення стійкості СЕЕ систем 
районів має бути активне впровадження прогресивних технологій для нарощення економічного 
потенціалу при збереженні самовідтворювальної екологічної рівноваги. 

Таблиця 14.6 
Типи та визначальні риси базових стратегій  

забезпечення сталого розвитку районів басейну річки [18] 
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Уповільнення темпів спадання рівня 

соціального, економічного та 
екологічного розвитку: 
1) вирівнювання диспропорцій у 
розвитку; 
2) державна підтримка інноваційно-

інвестиційних процесів; 
3) екологічне переозброєння 
підприємств та впровадження еко-

технологій   

Усунення впливу дестабілізуючих чинників, 
які негативно впливають на сталий 
розвиток, планомірне відновлення 
порушеного СЕЕ розвитку за рахунок 
інноваційних розробок засобів економічного 
стимулювання впровадження 
природоохоронних заходів   
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Локалізація дестабілізуючих факторів та 
поступове нарощення рівня розвитку 
районів: 
1) скорочення соціальних  диспропорцій; 
2) реструктуризація підприємств регіону, 
формування сучасної інфраструктури; 
3) відновлення порушеної рівноваги 
екосистем   

Використовується для районів, у яких 
дестабілізуючі фактори призвели до 
порушення рівноваги СЕЕ розвитку. 
Застосовуються для швидкого виходу 
районних систем зі стану ризику за рахунок 
симптомів, що зумовлюють їх ризикований 
стан та вжиття заходів, що опираються на 
внутрішню і зовнішню підтримку  
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Пригнічення, локалізація, нейтралізація 
деструктивних факторів задля уникнення 
повної руйнації СЕЕ систем 

1) підвищення рівня фінансового 
забезпечення; 
2) покращення інфраструктури; 
3) залучення іноземних інвестицій; 
4) припинення деградації довкілля, 
виснаження природно-ресурсного 
потенціалу 

Використовується для виводу районів зі 
стану загрози та передбачає 
перепрофілювання, реструктуризацію 
територіально-виробничих комплексів, 
методів управління. 
1) становлення розвитку товарного 
виробництва; 
2) пошук точок СЕЕ зростання; 
3) суворий режим економічних ресурсів; 
4) позитивні впливи сусідніх районів і 
підтримка держави 
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Це дозволить забезпечити життєво необхідні функції довкілля для створення комфортних умов 
життєдіяльності населення на території районів, а також застосування інноваційних методів і форм 
локального управління [17]. 

Для районів циклу ризику пропонується застосовувати інвестиційно-інноваційну стратегію 
екзогенних ін’єкцій, зміст якої полягає у встановленні та локалізації деструктивних факторів, які 
привели райони до ризикового стану та поглиблюють його. Це дозволить створити передумови для 
виходу районів із стану ризику на основі покращення функціонування СЕЕ систем: припинення спаду 
економіки, пошуку інвестиційних ресурсів, удосконалення галузевої структури, формування сучасної 
інфраструктури, відновлення порушеної рівноваги екосистем та методів управління сталим розвитком 
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районів. Слід зазначити, що важливим інструментом стимулювання СЕЕ розвитку цих районів є 
донорська допомога у вигляді інвестиційних коштів, спрямованих на впровадження нових 
ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, що забезпечуватиме екологізацію довкілля та 
поліпшення якості середовища проживання населення. 

Для районів життєвого циклу «загроза» пропонується застосовувати стратегію опору, зміст якої 
полягає у виборі засобів протидії існуючим дестабілізуючим факторам шляхом їхнього пригнічення, 
локалізації та нейтралізації. Стратегія повинна спрямовуватися на подолання деструктивних чинників 
та недопущення стану при якому порушується рівновага і сталість СЕЕ систем районів і формуються 
якісно нові процеси, спрямовані на покращення стану цих систем. Бажано забезпечувати відновлення і 
становлення ефективного товарного виробництва у цих районах, реструктуризацію та 
перепрофілювання територіально-виробничих комплексів при екологізації їхнього розвитку. Виникає 
потреба суворого контролю та економії фінансових, матеріально-технічних, природних ресурсів, а 
також здійснення радикальних змін взаємовідносин всередині СЕЕ систем, методів та засобів 
управління. 

Успіх реалізації стратегії опору у значній мірі буде залежати від позитивного зовнішнього 
впливу сусідніх районів та підтримці областей і держави. 

Разом із розробкою основних стратегій соціо-економіко-екологічного розвитку для трьох груп 
районів басейну річки слід зауважити, що ці стратегії є лише узагальнюючим орієнтиром для 
функціонування СЕЕ систем цих районів у найближчій перспективі. Вочевидь ці стратегії не 
дозволяють враховувати особливості розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем СЕЕ 
системи басейну річки. Детальніше врахувати ці особливості допомагає розробка та обґрунтування 
більш узагальненої стратегії забезпечення сталого розвитку для території басейну. Виникає потреба у 
застосуванні SWOT-аналізу для розробки стратегії сталого розвитку басейну річки. 

14.3. Розробка стратегії та обґрунтування механізмів стимулювання сталого 
розвитку басейнів річок 

Як відомо, процес розробки стратегії розвитку СЕЕ систем складається з послідовної реалізації 
декількох етапів, які можна сформулювати наступним чином і у такій послідовності: збір й аналіз 
даних про найбільш значущі фактори зовнішнього (держава) і внутрішнього середовища (басейн 
річки); вибір і формулювання стратегічного бачення та місії подальшого розвитку території басейну; 
встановлення стратегічних цілей та індивідуальних завдань для ефективної їх реалізації; вибір 
найбільш ефективної стратегії; формування системи зворотного зв’язку як ключових індикаторів 
(показників) кількісного і якісного досягнення стратегічної мети. 

Особливо важливу роль відіграє перший етап, під час якого здійснюється: аналіз інформації 
основних соціальних процесів, економічних тенденцій і екологічної ситуації в Україні, а також 
фінансових, ресурсних, енергетичних, товарних і сировинних потоків, міжрегіональних зв’язків і т.д., 
які дозволяють визначити важливі фактори (можливості і загрози), що впливають на розвиток території 
басейну; виявлення внутрішніх резервів, подолання зовнішніх і своєчасне попередження внутрішніх 
загроз, аналіз резервів, який полягає у систематизації явищ у межах категорій сильні сторони – слабкі 
сторони. 

Поряд з цим SWOT – аналіз внутрішнього середовища території басейнів річок дозволяє 
встановити можливості, які мають пріоритетне значення та високо небезпечні загрози для її 
збалансованого розвитку. 

Одночасно в процесі проведення SWOT-аналізу повинно бути:  
- здійснено співставлення сильних сторін (внутрішні фактори) щоб максимально використати 

можливості (зовнішні фактори); 
- визначено шляхи подолання слабких сторін (внутрішні фактори) через використання  

можливостей  (зовнішні фактори);  
- оцінено здатність слабких сторін (внутрішніх факторів) посилювати загрози. 
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районів. Слід зазначити, що важливим інструментом стимулювання СЕЕ розвитку цих районів є 
донорська допомога у вигляді інвестиційних коштів, спрямованих на впровадження нових 
ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, що забезпечуватиме екологізацію довкілля та 
поліпшення якості середовища проживання населення.

Для районів життєвого циклу «загроза» пропонується застосовувати стратегію опору, зміст якої 
полягає у виборі засобів протидії існуючим дестабілізуючим факторам шляхом їхнього пригнічення, 
локалізації та нейтралізації. Стратегія повинна спрямовуватися на подолання деструктивних чинників 
та недопущення стану при якому порушується рівновага і сталість СЕЕ систем районів і формуються 
якісно нові процеси, спрямовані на покращення стану цих систем. Бажано забезпечувати відновлення і 
становлення ефективного товарного виробництва у цих районах, реструктуризацію та 
перепрофілювання територіально-виробничих комплексів при екологізації їхнього розвитку. Виникає 
потреба суворого контролю та економії фінансових, матеріально-технічних, природних ресурсів, а 
також здійснення радикальних змін взаємовідносин всередині СЕЕ систем, методів та засобів 
управління.

Успіх реалізації стратегії опору у значній мірі буде залежати від позитивного зовнішнього 
впливу сусідніх районів та підтримці областей і держави.

Разом із розробкою основних стратегій соціо-економіко-екологічного розвитку для трьох груп 
районів басейну річки слід зауважити, що ці стратегії є лише узагальнюючим орієнтиром для 
функціонування СЕЕ систем цих районів у найближчій перспективі. Вочевидь ці стратегії не 
дозволяють враховувати особливості розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем СЕЕ 
системи басейну річки. Детальніше врахувати ці особливості допомагає розробка та обґрунтування 
більш узагальненої стратегії забезпечення сталого розвитку для території басейну. Виникає потреба у 
застосуванні SWOT-аналізу для розробки стратегії сталого розвитку басейну річки.

Розробка стратегії та обґрунтування механізмів стимулювання сталого 
розвитку басейнів річок

Як відомо, процес розробки стратегії розвитку СЕЕ систем складається з послідовної реалізації 
декількох етапів, які можна сформулювати наступним чином і у такій послідовності: збір й аналіз 
даних про найбільш значущі фактори зовнішнього (держава) і внутрішнього середовища (басейн 
річки); вибір і формулювання стратегічного бачення та місії подальшого розвитку території басейну; 
встановлення стратегічних цілей та індивідуальних завдань для ефективної їх реалізації; вибір 
найбільш ефективної стратегії; формування системи зворотного зв’язку як ключових індикаторів 
(показників) кількісного і якісного досягнення стратегічної мети.

Особливо важливу роль відіграє перший етап, під час якого здійснюється: аналіз інформації 
основних соціальних процесів, економічних тенденцій і екологічної ситуації в Україні, а також 
фінансових, ресурсних, енергетичних, товарних і сировинних потоків, міжрегіональних зв’язків і т.д., 
які дозволяють визначити важливі фактори (можливості і загрози), що впливають на розвиток території 
басейну; виявлення внутрішніх резервів, подолання зовнішніх і своєчасне попередження внутрішніх 
загроз, аналіз резервів, який полягає у систематизації явищ у межах категорій сильні сторони слабкі 
сторони.

Поряд з цим SWOT аналіз внутрішнього середовища території басейнів річок дозволяє 
встановити можливості, які мають пріоритетне значення та високо небезпечні загрози для її 
збалансованого розвитку.

Одночасно в процесі проведення SWOT-аналізу повинно бути: 
- здійснено співставлення сильних сторін (внутрішні фактори) щоб максимально використати 

можливості (зовнішні фактори);
- визначено шляхи подолання слабких сторін (внутрішні фактори) через використання  

можливостей  (зовнішні фактори); 
- оцінено здатність слабких сторін (внутрішніх факторів) посилювати загрози.

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  617 

 

З урахуванням цього та основних принципів вирішення соціальних, економічних, екологічних 
проблем згідно вимог Декларації Ріо-де-Жанейро визначається стратегія сталого розвитку басейну 
річки. 

Як відомо, згідно Декларації Ріо-де-Жанейро основні принципи вирішення соціальних, 
економічних і екологічних проблем зводяться до наступного:  

- дотримання прав людини на здорове і плідне життя в гармонії з природою; 
- суверенне право держав на використання своїх ресурсів відповідно до внутрішньої політики, що 

проводиться, але без нанесення шкоди навколишньому природному середовищу в межах та за межами 
їх території; 

- невід’ємність захисту навколишнього природного середовища як складової частини процесу 
досягнення сталого розвитку; 

- обмеження і вилучення тих моделей виробництва, які не відповідають сталому розвитку; 
- залучення до проблем захисту довкілля всіх зацікавлених громадян; 
- мир, розвиток і захист довкілля взаємопов’язані та невіддільні. 
Досягнення цих пріоритетів можливе за умов, коли у стратегіях сталого розвитку басейнів річок 

будуть якнайповніше враховані наступні положення: 
- комплексності і безпеки: програми економічного розвитку повинні враховувати весь комплекс 

можливих екологічних загроз, ризиків та їх економічні, соціальні та екологічні наслідки; 
- наукової обґрунтованості: прийняття стратегічних рішень у всіх сферах діяльності повинне 

спиратися на науково-практичні розробки у сфері сталого розвитку; 
- недопущення і запобігання нанесення шкоди: економічно ефективніше запобігти негативній дії 

на навколишнє середовище, ніж згодом усунути її або компенсувати; 
- інноваційності: пріоритетність інноваційних технологій і устаткування, орієнтованих на 

створення екологічно чистої продукції перед технологіями «кінця труби»; 
- замкнутості енергетичних і матеріальних потоків: комплексне використання природних 

ресурсів при максимальному наближенні до безвідходного виробництва економічних благ; організація 
промислових циклів за аналогією з функціонуванням природних екосистем на принципах 
безвідходності, кооперації і рециркуляції; 

- збалансованості економічних і екологічних потреб: утримання обсягу використання природних 
ресурсів і надходження забруднюючих речовин у межах регенеративної і асиміляційної здатності 
екосистем; 

- співпраця на взаємовигідних умовах всіх суспільних груп регіону, в тому числі приватного 
підприємництва, місцевих органів влади, неурядових суспільних організацій та ін.; 

- співпраця на державному і міжнародному рівнях у сфері запобігання трансграничному 
забрудненню компонентів навколишнього середовища, з урахуванням диференціації внеску сторін у 
забруднення, а також розподіл їх обов’язків; 

- соціальні справедливості – забезпечення гарантій рівноправності громадян перед законом, 
забезпечення рівних можливостей для досягнення матеріального, екологічного і соціального 
благополуччя; 

- динамічного вдосконалення екологічної політики, природоохоронних програм і принципів 
раціонального господарювання з урахуванням умов зовнішнього середовища, що змінюється; 

- компенсації шкоди, що завдається компонентам навколишнього природного середовища і 
здоров’ю населення особами (фізичними, юридичними), діяльність яких зумовила негативний вплив на 
довкілля; 

- мотивації: створення процесу формування організаційних, соціальних і економічних умов, що 
постійно оновлюються, зумовлених виникненням імпульсів, діючих мотивів і прагнень ставити і 
досягати стратегічних цілей. 

Для більш повного врахування особливостей, стану та специфіки розвитку соціо-економіко-

екологічних систем басейну обґрунтовують стратегічне бачення та стратегічну місію його розвитку на 
довгострокову перспективу. Правильне стратегічне бачення і місія дозволяє знизити ризики обрання 
управлінських рішень і забезпечить узгодженість дій влади та громадськості на усіх етапах 
практичного втілення стратегії сталого розвитку регіону. 

Стратегічне бачення повинно полягати у перетворенні території басейну річки на всебічно 
розвинений інноваційно орієнтований аграрний та промисловий комплекс з якісним рівнем життя 
населення, з екологічно спрямованим ринком товарів і послуг, мінімально можливим техногенним 
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навантаженням на природні екосистеми на основі забезпечення збалансованості його розвитку з 
привабливим інвестиційним кліматом. 

Стратегічною місією має бути досягнення стану збалансованого соціо-економіко-екологічного 
розвитку басейну річки, що не порушує меж несучої здатності природних екосистем і не погіршує 
якості поверхневих вод. 

Переведення регіону на сталий збалансований розвиток забезпечить досягнення наступних 
стратегічних цілей: 

1. Економічного прогресу – можливостей, мотивації і гарантій роботи громадян, ефективного 
функціонування соціо-економіко-екологічної системи, збалансованого використання ресурсів, 
забезпечення високої якості життя населення. 

2. Соціальної справедливості – забезпечення рівня можливостей для досягнення соціального, 
матеріального та економічного благополуччя. 

3. Збереження екологічно безпечного довкілля – подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, збалансоване використання земельних, водних ресурсів, збереження біорізноманіття. 

Відповідно до стратегічних цілей обирають стратегічні напрямки. 
1. Економічний напрям: 
- реструктуризація промислового комплексу та перепрофілювання виробництва з метою 

переходу на альтернативні джерела енергії та випуск екологічно чистої продукції (зниження скидів, 
викидів та накопичення відходів); 

- виведення з експлуатації морально застарілого та зношеного устаткування, поступова 
відмова від екологічно небезпечних технологій виробництва промислової і сільськогосподарської 
продукції; 

- створення і розвиток ринку екологічних товарів, продукції і послуг; 
- створення і розвиток системи фондів інноваційного розвитку та умов для залучення 

інвестицій у сфери виробництва; 
- розвиток інфраструктури підтримки підприємства (створення промислових парків, вільних 

економічних зон, виставкових залів тощо); 
- ліквідація неорганізованих джерел забруднення навколишнього природного середовища. 
2. Соціальний напрям: 

- підвищення якості освіти відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти України, 
Болонської угоди та Європейської економічної комісії при ООН; 

- посилення інтеграції в мережах навчальних закладів I-IV рівнів акредитації; 
- покращення перекваліфікації кадрів, впродовж всього періоду їхньої виробничої діяльності; 
- активне використання наукового потенціалу навчальних закладів та науково-дослідних 

установ у виробничій, економічній, соціальній та екологічних сферах; 
- створення проектів суспільного здійснення із залученням представників науки, виробництва, 

громадськості та влади; 
- концентрація інтелектуальних ресурсів за пріоритетними напрямками розвитку регіону; 
- надання всебічної підтримки, охорона материнства і дитинства; 
- ремонт об’єктів охорони здоров’я, оновлення лікувального обладнання та придбання 

сучасного устаткування і засобів діагностики; 
- надання медичних послуг: діагностика, профілактика і лікування; 
- реформування житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища 

на ринку житлово-комунальних послуг; 
- запобігання техногенним аваріям і катастрофам у сфері житлово-комунального 

господарства; 
- модернізація об’єктів ЖКГ: системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення; 
- встановлення засобів обліку споживання газу, теплової енергії, теплої та холодної води; 
- капітальний ремонт очисних споруд; 
- розвиток та своєчасний ремонт залізничної, автомобільної, авіаційної транспортних систем; 
- оновлення та модернізація парку пасажирського та вантажного транспорту; 
- створення конкурентного середовища на ринку пасажирських перевезень. 
3. Екологічний напрям. 
- забезпечення раціонального використання природних ресурсів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За науковою редакцією: Кожушка Л.Ф. Сташука В.А., Хвесика М.А. Рокочинського А.М.

навантаженням на природні екосистеми на основі забезпечення збалансованості його розвитку з 
привабливим інвестиційним кліматом.

Стратегічною місією має бути досягнення стану збалансованого соціо-економіко-екологічного 
розвитку басейну річки, що не порушує меж несучої здатності природних екосистем і не погіршує 
якості поверхневих вод

Переведення регіону на сталий збалансований розвиток забезпечить досягнення наступних 
стратегічних цілей:

1. Економічного прогресу можливостей, мотивації і гарантій роботи громадян, ефективного 
функціонування соціо-економіко-екологічної системи, збалансованого використання ресурсів, 
забезпечення високої якості життя населення.

2. Соціальної справедливості забезпечення рівня можливостей для досягнення соціального, 
матеріального та економічного благополуччя.

3. Збереження екологічно безпечного довкілля подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, збалансоване використання земельних, водних ресурсів, збереження біорізноманіття.

Відповідно до стратегічних цілей обирають стратегічні напрямки.
 Економічний напрям:

- реструктуризація промислового комплексу та перепрофілювання виробництва з метою 
переходу на альтернативні джерела енергії та випуск екологічно чистої продукції (зниження скидів, 
викидів та накопичення відходів);

- виведення з експлуатації морально застарілого та зношеного устаткування, поступова 
відмова від екологічно небезпечних технологій виробництва промислової і сільськогосподарської 
продукції;

- створення і розвиток ринку екологічних товарів, продукції і послуг;
- створення і розвиток системи фондів інноваційного розвитку та умов для залучення 

інвестицій у сфери виробництва;
- розвиток інфраструктури підтримки підприємства (створення промислових парків, вільних 

економічних зон, виставкових залів тощо);
- ліквідація неорганізованих джерел забруднення навколишнього природного середовища.

 Соціальний напрям:

- підвищення якості освіти відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти України, 
Болонської угоди та Європейської економічної комісії при ООН;

- посилення інтеграції в мережах навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;
- покращення перекваліфікації кадрів, впродовж всього періоду їхньої виробничої діяльності;
- активне використання наукового потенціалу навчальних закладів та науково-дослідних 

установ у виробничій, економічній, соціальній та екологічних сферах;
- створення проектів суспільного здійснення із залученням представників науки, виробництва, 

громадськості та влади;
- концентрація інтелектуальних ресурсів за пріоритетними напрямками розвитку регіону;
- надання всебічної підтримки, охорона материнства і дитинства;
- ремонт об’єктів охорони здоров’я, оновлення лікувального обладнання та придбання 

сучасного устаткування і засобів діагностики;
- надання медичних послуг: діагностика, профілактика і лікування;
- реформування житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища 

на ринку житлово-комунальних послуг;
- запобігання техногенним аваріям і катастрофам у сфері житлово-комунального 

господарства;
- модернізація об’єктів ЖКГ: системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення;
- встановлення засобів обліку споживання газу, теплової енергії, теплої та холодної води;
- капітальний ремонт очисних споруд;
- розвиток та своєчасний ремонт залізничної, автомобільної, авіаційної транспортних систем;
- оновлення та модернізація парку пасажирського та вантажного транспорту;
- створення конкурентного середовища на ринку пасажирських перевезень.

 Екологічний напрям.
- забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
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- розвиток природоохоронної інфраструктури, капітальний ремонт, модернізація 
природоохоронного обладнання, устаткування (пристроїв, систем); 

- розробка і впровадження екологічних програм спрямованих на захист населення від 
підтоплення, ліквідацію неорганізованих джерел викидів і скидів забруднюючих речовин, ліквідацію 
стихійних звалищ, рекультивацію порушених земель; 

- впровадження системи екологічного контролю (моніторинг, екоаудит); 
- запобігання трансрегіональному ввезенню і вивезенню екологічно небезпечних технологій, 

речовин і матеріалів; 
Впровадження економічного, соціального та екологічного напрямів стратегії сталого розвитку 

басейну річки повинне передбачати отримання економічного, соціального та екологічного ефектів. 
Відповідно першочергової реалізації заслуговують ті пріоритетні напрямки, які забезпечують 

отримання трьох ефектів. 
У економічній сфері: 
1. Реформування міжбюджетних відносин між центром і регіоном на засадах уточнення і 

розмежування їхніх прибуткових та видаткових повноважень. 
2. Покращення інвестиційної привабливості території басейну річки. 
3. Створення розвинутої сучасної інфраструктури. 
4. Ефективне використання ресурсного потенціалу басейну річки. 
У соціальній сфері: 
1. Сприяти зростанню природного приросту населення, відновленню роботи закладів дошкільної 

освіти. 
2. Подолання безробіття, створення можливостей працевлаштування випускників навчальних 

закладів. 
3. Забезпечення дієвої підтримки молодим сім’ям, охороні материнства і дитинства. 
4. Підвищення якості та забезпечення доступності медичного обслуговування населення. 
5. Модернізація освіти в регіоні, яка б сприяла переходу регіону до сталого розвитку. 
6. Удосконалення формальної і неформальної освіти для сталого розвитку. 
В екологічній сфері: 
1. Сприяти збільшенню тривалості життя населення території басейну річки шляхом зниження 

захворюваності населення, пов’язаного із незадовільним станом довкілля. 
2. Забезпечувати збереження біорізноманіття природних екосистем на локальному та 

регіональному рівнях шляхом природоохоронного використання лісових, земельних та водних 
ресурсів. 

3. Розробити та впровадити у містах і селищах міського типу програми окремого збору, 
переробки та використання вторинної сировини, створення полігонів, складування твердих побутових 
відходів у кожному сільському населеному пункті регіону. 

4. Посилити рекреаційну привабливість території басейну річки шляхом збільшення території 
природозаповідного фонду до 15% та розвитку зеленого туризму. 

5. Провести паспортизацію джерел питного водопостачання (водозаборів, шахтних колодязів) з 
метою забезпечення населення регіону якісною питною водою. 

6. Удосконалювати дієву систему екологічних податків за нанесення шкоди довкіллю (у межах і 
понад ліміти), перенести їх на екологічні витрати виробництва, що буде стимулювати розвиток 
природозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій. 

7. Налагодити через ЗМІ систематичне інформування населення басейну річки про стан розвитку 
соціальної, економічної та екологічної сфер. 

Незважаючи на маловивченість змісту поняття політики стимулювання сталого розвитку 
території басейнів річок, пропонується трактувати її як цілеспрямовану діяльність органів влади різних 
рівнів, направлену на досягнення збалансованості в розвитку соціальної, економічної, екологічної сфер 
з урахуванням їхнього стану розвитку та доброї якості поверхневих вод. Ця політика передбачає 
застосування певних механізмів стимулювання сталого розвитку як до районів, що входять до складу 
басейну, так і території басейну в цілому. При цьому механізм стимулювання сталого розвитку 
адміністративно-територіальних одиниць включає наступні елементи: діагностику рівня сталого 
розвитку, визначення цілей стимулювання сталого розвитку, вибір політики стимулювання сталого 
розвитку, вибір інструментів для реалізації політики стимулювання сталого розвитку, контроль за 
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стимулюванням сталого розвитку, пропозиції щодо поліпшення проведення стимулювання сталого 
розвитку, рекомендації щодо поліпшення  якості стимулювання сталого розвитку [19]. 

Особливу увагу слід приділяти цілям стимулювання сталого розвитку районів, а саме: цілям 
державної регіональної політики щодо стимулювання їхнього розвитку та цілям мотивації сталого 
розвитку щодо збільшення  внутрішніх резервів для його досягнення [19]. 

При цьому політика стимулювання сталого розвитку басейну річки повинна формуватися 
враховуючи соціальні, економічні та екологічні потреби районів, що входять до складу басейну річки, 
та стимулювати їхній сталий розвиток у перспективі. Зазначимо, що політика стимулювання сталого 
розвитку районів басейну потребує диференціації у залежності від рівня їхнього соціального, 
економічного та екологічного розвитку. 

Науковці стверджують, що зміст вибору політики стимулювання сталого розвитку регіонів 
(басейнів річок у нашому випадку) полягає у наступному: чим вищі показники рівня стимулювання 
сталого розвитку регіону, тим менш активніше необхідно застосовувати стимулюючі інструменти для 
досягнення сталого розвитку регіону, і навпаки, чим нижчі показники рівня сталого розвитку регіону, 
тим більш інтенсивніше потрібно застосовувати заходи стимулюючого впливу [19]. 

За рекомендацією вчених слід сформувати матрицю вибору політики стимулювання сталого 
розвитку відповідно до рівня стимулювання сталого розвитку і рівнів розвитку цих районів, а також 
з’ясувати ознаки сталості, що повинні стати пріоритетами для кожного із районів [19]. 

Побудову матриці здійснюємо за «барометром сталості» Р. Прескота-Аллена, що показує рух 
суспільства до сталого розвитку, і за результатами групування районів басейну річки за рівнем 
стимулювання і індексами стимулювання соціального, економічного, екологічного розвитку, а також 
індексу сталого розвитку [20]. 

Відповідно до рівня сталого розвитку та рівня стимулювання сталого розвитку районів басейну 
річки формуємо матрицю вибору політики стимулювання. 

Суть даної політики полягає у впливі на всі складові сталого розвитку СЕЕ систем регіону: 
збалансованості, гармонійності, стабільності, конкурентоспроможності, безпеки та рівноважності. 
Застосування заходів стимулювання повинне бути комплексним, націленим на усунення та покращення 
всіх індикаторів, які перебувають у критичному та загрозливому станах. 

Актуальним є також поглиблення стимулюючого впливу на райони басейну річки із 
застосуванням нових інструментів. 

За науковими розробками Мельника Л. Г. виділяють наступні економічні та еколого-економічні 
інструменти впливу: економічні інструменти (засоби, заходи, методи, важелі зміни фінансового стану 
регіонів); еколого-економічні інструменти (засоби, методи, заходи, важелі впливу на фінансовий стан 
районів з метою орієнтації їхньої діяльності в економічно сприятливому напрямку) [13]. 

Відповідно до цього нами запропонований набір інструментів механізму стимулювання сталого 
розвитку районів басейну річки (табл.7).  

Як видно з таблиці 7, запропоновані інструменти стимулювання та мотивації сталого розвитку 
районів і території басейну річки в цілому здатні забезпечувати відповідність  запропонованих 
інструментів стимулювання та мотивації сталого розвитку державній політиці зі сталого розвитку, 
вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем властивих для районів басейну річки, 
залучення різних джерел фінансування (державний, місцевий бюджет, кошти вітчизняних і зарубіжних 
юридичних осіб, кошти фондів, податків), поєднання інструментів стимулювання для гармонізації 
стимулювання сталого розвитку території басейну річки. 

Слід також зазначити, що для переважної більшості районів (до яких рекомендовано 
застосування імпровентивно-інтенсивно та стабілізаційно-інтенсивну політику) поряд з податковими, 
трансфертними, інвестиційно-інноваційними інструментами доцільно застосовувати інституційні 
інструменти. 

Суть їх полягає в недопущенні розвитку дестабілізуючих чинників (дестимуляторів) у соціальній, 
економічній та екологічній підсистемах, а цілю є створення постійних джерел фінансування, програм із 
стимулювання сталого розвитку районів, утвердження позитивного іміджу території басейну річки в 
межах України  і за її межами. 

При цьому до першочергових інструментів інвестиційного стимулювання сталого розвитку 
території басейну річки слід віднести області та райони соціо-економіко-екологічно орієнтовані на 
інвестиційні проекти капіталовкладень спрямованих на розвиток районних СЕЕ систем, охорони 
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стимулюванням сталого розвитку, пропозиції щодо поліпшення проведення стимулювання сталого 
розвитку, рекомендації щодо поліпшення  якості стимулювання сталого розвитку [19].

Особливу увагу слід приділяти цілям стимулювання сталого розвитку районів, а саме: цілям 
державної регіональної політики щодо стимулювання їхнього розвитку та цілям мотивації сталого 
розвитку щодо збільшення внутрішніх резервів для його досягнення [19].

При цьому політика стимулювання сталого розвитку басейну річки повинна формуватися 
враховуючи соціальні, економічні та екологічні потреби районів, що входять до складу басейну річки, 
та стимулювати їхній сталий розвиток у перспективі. Зазначимо, що політика стимулювання сталого 
розвитку районів басейну потребує диференціації у залежності від рівня їхнього соціального, 
економічного та екологічного розвитку.

Науковці стверджують, що зміст вибору політики стимулювання сталого розвитку регіонів 
(басейнів річок у нашому випадку) полягає у наступному: чим вищі показники рівня стимулювання 
сталого розвитку регіону, тим менш активніше необхідно застосовувати стимулюючі інструменти для 
досягнення сталого розвитку регіону, і навпаки, чим нижчі показники рівня сталого розвитку регіону, 
тим більш інтенсивніше потрібно застосовувати заходи стимулюючого впливу [19].

За рекомендацією вчених слід сформувати матрицю вибору політики стимулювання сталого 
розвитку відповідно до рівня стимулювання сталого розвитку і рівнів розвитку цих районів, а також 
з’ясувати ознаки сталості, що повинні стати пріоритетами для кожного із районів [19].

Побудову матриці здійснюємо за «барометром сталості» Р. Прескота-Аллена, що показує рух 
суспільства до сталого розвитку, і за результатами групування районів басейну річки за рівнем 
стимулювання і індексами стимулювання соціального, економічного, екологічного розвитку, а також 
індексу сталого розвитку [20].

Відповідно до рівня сталого розвитку та рівня стимулювання сталого розвитку районів басейну 
річки формуємо матрицю вибору політики стимулювання.

Суть даної політики полягає у впливі на всі складові сталого розвитку СЕЕ систем регіону: 
збалансованості, гармонійності, стабільності, конкурентоспроможності, безпеки та рівноважності. 
Застосування заходів стимулювання повинне бути комплексним, націленим на усунення та покращення 
всіх індикаторів, які перебувають у критичному та загрозливому станах.

Актуальним є також поглиблення стимулюючого впливу на райони басейну річки із 
застосуванням нових інструментів.

За науковими розробками Мельника Л. Г. виділяють наступні економічні та еколого-економічні 
інструменти впливу: економічні інструменти (засоби, заходи, методи, важелі зміни фінансового стану 
регіонів); еколого-економічні інструменти (засоби, методи, заходи, важелі впливу на фінансовий стан 
районів з метою орієнтації їхньої діяльності в економічно сприятливому напрямку) [13].

Відповідно до цього нами запропонований набір інструментів механізму стимулювання сталого 
розвитку районів басейну річки (табл.7). 

Як видно з таблиці 7, запропоновані інструменти стимулювання та мотивації сталого розвитку 
районів і території басейну річки в цілому здатні забезпечувати відповідність  запропонованих 
інструментів стимулювання та мотивації сталого розвитку державній політиці зі сталого розвитку, 
вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем властивих для районів басейну річки, 
залучення різних джерел фінансування (державний, місцевий бюджет, кошти вітчизняних і зарубіжних 
юридичних осіб, кошти фондів, податків), поєднання інструментів стимулювання для гармонізації 
стимулювання сталого розвитку території басейну річки.

Слід також зазначити, що для переважної більшості районів (до яких рекомендовано 
застосування імпровентивно-інтенсивно та стабілізаційно-інтенсивну політику) поряд з податковими, 
трансфертними, інвестиційно-інноваційними інструментами доцільно застосовувати інституційні 
інструменти.

Суть їх полягає в недопущенні розвитку дестабілізуючих чинників (дестимуляторів) у соціальній, 
економічній та екологічній підсистемах, а цілю є створення постійних джерел фінансування, програм із 
стимулювання сталого розвитку районів, утвердження позитивного іміджу території басейну річки в 
межах України  і за її межами.

При цьому до першочергових інструментів інвестиційного стимулювання сталого розвитку 
території басейну річки слід віднести області та райони соціо-економіко-екологічно орієнтовані на 
інвестиційні проекти капіталовкладень спрямованих на розвиток районних СЕЕ систем, охорони 
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здоров’я населення, культури, спорту, сільського господарства, промисловості, транспорту, 
комунікацій,  лісового господарства; рибальства тощо. 

Основними інструментами інноваційного стимулювання слід вважати: інноваційне інвестування 
регіональної науки та капіталовкладень орієнтованих на створення нових енергоощадних екологічно 
безпечних технологій, а також інновацій, які забезпечують ощадливе використання та відновлення 
природно-ресурсного потенціалу територій басейнів річок. 

Податкове стимулювання сталого розвитку басейну річки доцільно застосовувати для вивченого і 
повного стягнення податкових платежів з підприємств забруднювачів довкілля. 

Трансферне стимулювання сталого розвитку території басейну повинно забезпечувати своєчасне 
і повне надання бюджетних стягнень для розв’язання соціальних, економічних та екологічних 
локальних і регіональних потреб, що виникають на території районів, та субсидій юридичним особам 
для проведення НДДКР на території басейну, які забезпечують розвиток енергоощадних, наукоємких 
та екологоорієнтованих технологій. 

Інституційні стимулювання сталого розвитку басейну річки доцільно здійснювати розробкою 
стратегій сталого розвитку районів, басейну річки, а також акціями впровадження ідей сталого 
розвитку регіонів та агітаційних заходів для покращення іміджу території басейну річки. 

Таблиця 14.7 
Механізми та напрямки стимулювання сталого розвитку території басейну річки 

Сфери розвитку Напрямки стимулювання Інструменти механізму стимулювання 

Соціальна 

- Зростання капіталовкладень у соціальну 
інфраструктуру 

- Збільшення фінансування освіти, охорони 
здоров’я та соціального захисту населення 

- Зменшення податкового навантаження на 
населення районів 

- Забезпечення соціальної справедливості на 
території басейну, збільшення доходної частини 
місцевих бюджетів 

- Сприяння розвитку НДДКР у ВНЗ та НД 
інститутах на території басейну 

- Інвестиційно-інноваційні 
 

- Інвестиційні 
 

- Податкові 
 

- Мотиваційні (податок на багатство) 
 

- Податковий науковий кредит 

Економічна 

- Зростання інвестицій у розробку та впровадження 
нових технологій, технологічних процесів у 
сільському господарстві, будівництві, 
промисловості, транспорті 
- Розширення функцій місцевих податкових 
платежів 

- Збільшення бюджетних інвестицій та кредитів на 
розвиток економіки регіону 

- Сприяння розвиткові агроформувань, які 
впроваджують органічне землеробство 

- Забезпечення субсидій юридичним особам для 
проведення НДДКР  

- Інвестиційно-інноваційні 
 

 

- Податкові 
 

- Інвестиційні 
 

- Податкові преференції 
 

- Трансфертні 

Екологічна 

- Зростання бюджетного фінансування програм з 
охорони поверхневих вод водних об’єктів  
- Збільшення залучення державних і приватних 
інвестицій в проекти, які пов’язані із розвідки 
запасів підземних вод, переробки ТПВ 

- Збільшення податкових надходжень від 
підприємств-забруднювачів довкілля 

- Покращення пропаганди та реклами туристично-

рекреаційного потенціалу території басейну 

- Пряме бюджетне  асигнування на вапнування 
кислих та забруднених радіонуклідами ґрунтів 
поліських районів 

- Розробка стратегій сталого розвитку територій 
районів басейну річки (регіональних програм) 

- Трансфертні 
 

- Інвестиційні 
 

 

- Податкові 
 

- Інституційні 
 

- Трансфертні (окрема дотація) 
 

 

- Інституційні 

 

Отже басейн річки – це значна за площею водозбірна територія з наявною гідрографічною 
сіткою, через яку відбувається природній стік води до річки або моря, має притаманні їй соціо-

економіко-екологічні, історико-культурні та демографічні особливості з чітко визначеними 
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адміністративно територіальними одиницями (районами; областями), яка в свою чергу впливає на 
формування поверхневого стоку і обумовлює якість поверхневих вод.  

Описана методологія забезпечує достатню відповідність і повноту прийнятої системи індикаторів 
для оцінки рівня розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем районів при моделюванні 
процесів природокористування. 

Забезпечується придатність прийнятої сукупності базових екологометричних, соціометричних та 
економікометричних індикаторів для реалізації алгоритму наскрізного розрахунку інтегральних 
показників розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем. 

Запропоновано алгоритм оцінки рівня СЕЕ розвитку районів через розрахунок інтегрованих 
показників, що характеризують рівні соціального, економічного та екологічного розвитку районів та 
процедура проведення SWOT–аналізу території басейну річки. 

Передбачається, що між ключовими показниками, які характеризують екологічний, соціальний та 
економічний розвиток територій басейну річки, індексом СЕЕ розвитку території басейну та 
показниками якості поверхневих вод, ґрунтового покриву, існують взаємозв’язки та взаємовпливи, які 
можуть бути оцінені кількісно і якісно. 

А реалізація сукупності обґрунтованих стратегій сталого розвитку районів і території басейну 
річки, в цілому, дозволить забезпечити їх динамічне зростання з одночасним збереженням рівноваги і 
збалансованості розвитку соціальної, економічної та екологічної сфер та протидіяти негативному 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Набір стимулюючих інструментів сталого розвитку в рамках імпровентивно-інтенсивної та 
стабілізаційно-інтенсивної політики стимулювання сталого розвитку басейну річки повинен  включати 
інвестиційні, інноваційні, податкові, трансфертні та інституційні інструменти. 

14.4. Состояние и проблемы управления водным хозяйством в Болгарии 

Развитие водного хозяйства каждой страны находится в непосредственной связи со всеми 
экономическими секторами, в которых используется огромное количество воды как сельское 
хозяйство,  промышленность, туризм и т. д. В связи с этим улучшаются технологии, повышается 
качество подходов при управлении водных ресурсов во всех секторов и создается целостная система 
управления водными ресурсами. 

Необходимость в питьевой воде для хозяйственных целей, непредсказуемость урожаев в 
земледелии и не на последнем месте борьба с природными бедствиями способствуют обособлению и 
развитию водного сектора в наших землях. Первые поселения в нашей стране возникали и развивались 
возле больших источников воды – р. Дунай, р. Марица и ряд других внутренних рек. Большие реки 
использовались в начале, для водоснабжения, рыболовства, водного транспорта. Впоследствии 
начинается использование вод для орошения и добычи соли.   

Начало новой истории в использовании водных ресурсов в Болгарии отмечается в начале 
двадцатых годов ХХ-ого века после Освобождения от Турецкого рабства. Введение эффективного 
управления вод в стране начинается с созиданием нового болгарского государства. 

В развитии водного хозяйства и управлении водными ресурсами в Болгарии можно разграничить 
пять этапов. Этапы которых предлагается  показывают наиболее существенные изменения правовой и 
институциональной структуре управления водного сектора страны. В этом смысле представленные 
этапы не претендуют на высокую детальность. 

Первый этап „Законотворчество в водном секторе” охватывает период с конца 19-ого века до 
1944 года. В этот период водопотребление небольшое, а водное хозяйство неразвитое. Политика 
государства в отношении водных ресурсов направлена, главным образом к поощрению 
предпринимательства в области водных ресурсов и создания соответствующих структур и 
инструментов для регулирования правоотношений в этой области. Первоначально право на 
„распоряжение водами” предоставлено окружным управителям (Закон об окружных управителях, 1882 
г.). В следующие годы возникают острые споры в связи с пользованием воды между  производителями 
риса и собственниками мельниц, что приводит к выведению первого экономического регулятора в 
стране – сбор(такса) „водное право” (1887г.). До этого времени управление водными ресурсами на 
окружном уровне определяется как неэффективное, некомпетентное и коррумпированное. Поэтому с 
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адміністративно територіальними одиницями (районами; областями), яка в свою чергу впливає на 
формування поверхневого стоку і обумовлює якість поверхневих вод. 

Описана методологія забезпечує достатню відповідність і повноту прийнятої системи індикаторів 
для оцінки рівня розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем районів при моделюванні
процесів природокористування.

Забезпечується придатність прийнятої сукупності базових екологометричних, соціометричних та 
економікометричних індикаторів для реалізації алгоритму наскрізного розрахунку інтегральних 
показників розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем.

Запропоновано алгоритм оцінки рівня СЕЕ розвитку районів через розрахунок інтегрованих 
показників, що характеризують рівні соціального, економічного та екологічного розвитку районів та 
процедура проведення SWOT аналізу території басейну річки.

Передбачається, що між ключовими показниками, які характеризують екологічний, соціальний та 
економічний розвиток територій басейну річки, індексом СЕЕ розвитку території басейну та 
показниками якості поверхневих вод, ґрунтового покриву, існують взаємозв’язки та взаємовпливи, які 
можуть бути оцінені кількісно і якісно.

А реалізація сукупності обґрунтованих стратегій сталого розвитку районів і території басейну 
річки, в цілому, дозволить забезпечити їх динамічне зростання з одночасним збереженням рівноваги і 
збалансованості розвитку соціальної, економічної та екологічної сфер та протидіяти негативному 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Набір стимулюючих інструментів сталого розвитку в рамках імпровентивно-інтенсивної та 
стабілізаційно-інтенсивної політики стимулювання сталого розвитку басейну річки повинен  включати 
інвестиційні, інноваційні, податкові, трансфертні та інституційні інструменти.

Состояние и проблемы управления водным хозяйством в Болгарии

Развитие водного хозяйства каждой страны находится в непосредственной связи со всеми 
экономическими секторами, в которых используется огромное количество воды как сельское 
хозяйство,  промышленность, туризм и т. д. В связи с этим улучшаются технологии, повышается 
качество подходов при управлении водных ресурсов во всех секторов и создается целостная система 
управления водными ресурсами.

Необходимость в питьевой воде для хозяйственных целей, непредсказуемость урожаев в 
земледелии и не на последнем месте борьба с природными бедствиями способствуют обособлению и 
развитию водного сектора в наших землях. Первые поселения в нашей стране возникали и развивались 
возле больших источников воды р. Дунай, р. Марица и ряд других внутренних рек. Большие реки 
использовались в начале, для водоснабжения, рыболовства, водного транспорта. Впоследствии 
начинается использование вод для орошения и добычи соли.  

Начало новой истории в использовании водных ресурсов в Болгарии отмечается в начале 
двадцатых годов ХХ-ого века после Освобождения от Турецкого рабства. Введение эффективного 
управления вод в стране начинается с созиданием нового болгарского государства.

В развитии водного хозяйства и управлении водными ресурсами в Болгарии можно разграничить 
пять этапов. Этапы которых предлагается  показывают наиболее существенные изменения правовой и 
институциональной структуре управления водного сектора страны. В этом смысле представленные 
этапы не претендуют на высокую детальность.

Первый этап „Законотворчество в водном секторе” охватывает период с конца 19-ого века до 
1944 года. В этот период водопотребление небольшое, а водное хозяйство неразвитое. Политика 
государства в отношении водных ресурсов направлена, главным образом к поощрению 
предпринимательства в области водных ресурсов и создания соответствующих структур и 
инструментов для регулирования правоотношений в этой области. Первоначально право на 
„распоряжение водами” предоставлено окружным управителям (Закон об окружных управителях, 1882 
г.). В следующие годы возникают острые споры в связи с пользованием воды между  производителями 
риса и собственниками мельниц, что приводит к выведению первого экономического регулятора в 
стране сбор(такса) „водное право” (1887г.). До этого времени управление водными ресурсами на 
окружном уровне определяется как неэффективное, некомпетентное и коррумпированное. Поэтому с 
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принятием Закона о благоустройстве в 1897 году, основан т.наз. „инспекторат в связи с гидравлической 
службы” при Министерстве общественных зданий, дорог и благоустройства. Междувременно немного 
перед этим в 1891 году, был принят Закон о теплых и холодны х минеральных источников, с целью 
ускорить экономическую эксплуатацию  этих объектов. Их управление предоставляется министерству 
финансов. В этот период ставится начало системного инженерного гидрологического исследования 
водных объектов и воды как ресурс с хозяйственным значением. 

В 1901 году открыта первая гиметрическая станция для изучения уровня Черного моря. До 1910 
года открыт, еще восемь гидрометрических станций возле некоторых больших внутренних рек, 
расположенных в их верхних и нижних течениях, для  измерения водного расхода. До 1920 года их 
число увеличивается  до 90, несмотря на двух последовательных войн - Балканскую и Первую 
мировую. До 1935г., когда начинается систематическое использование водного расхода, 
гидрометрические пункты нарастают до 120. Впоследствии начинаются системные измерения водных 
количеств с помощью гидрометрических вертушек и поверхностными поплавками, позволяющие 
определить параметры речного стока.  

Второй этап  „Гидротехническое строительство” охватывает период  1944-1963г. и 
характеризуется масштабным гидротехническим строительством, централизованным планированием, 
бюджетным финансированием и многими реорганизациями водотехнических структур. 

В 1944 году, решением Министерского совета все службы, занимающиеся управлением водных 
ресурсов,  объединены в Дирекцию вод, которая находилась в подчинение Министерству земледелия, а 
специальными законами созданы водные синдикаты для организации строительства водохранилищ: 
Стамболийски, Копринка, Тополница, Беглика и др. Этими действиями усилилась системность в 
управлении водными ресурсами и возможность направить значительные инвестиции на расширение и 
модернизацию инфраструктуры водного хозяйства после Второй мировой войны. Еще в 1945 году, 
тогдашнее, новое правительство Болгарии, объявило конкурс на изготовление проекта для освоения 
водных ресурсов Центральных и Западных Родоп. Силы нации были мобилизованы и объединены 
вокруг кампании направленной на развитие водного хозяйства. Известностью в Болгарии пользовался 
девиз:  „Капка по капка - вир, левче по левче - язовир.” Деньги собирались взаймы у всего народа. 

В 1949 году , сообразно  новой Конституции, Великое народное собрание принимает  Закон о 
водном хозяйстве, чьи основные  задачи следующие: 

- национализация вод и связанные с их нем использованием земли; 
- концентрация управления водных ресурсов новообразованном Министерством электрификации 

и мелиорации, в полномочий которого не входили лечебны е и предназначенные для водоснабжения 
воды. С этой целью созданы  соответствующие структуры для  проектирования – Энергогидропроект и 
для строительства – Гидрострой; 

 - разработка „ новой государственной программы в связи с водными ресурсами” и обеспечить 
„полный плановый, технический и хозяйственный контроль” при ее осуществлении. 

Третий этап  „Водохозяйственные структуры”, охватывает период  1963–1988г., когда уже 
реализована большая часть крупных водохранилищ и гидроэнергетических каскад. Период 1948-1952г. 
характеризуется как засушливый и поэтому в короткие сроки (1958-1963г.) разработана и осуществлена 
программа по строительству небольших водохранилищ - около 1800, общим объемом около 0,6 км³. Э 
то не решает проблему водного дефицита, которая углубляется, а с ней появляются и другие связанные 
с загрязнением вод, как следствие индустриализации и химизации сельского хозяйства. 

Начинается процесс нового законотворчества, принятия новых плановых и программных 
документов и структур водного хозяйства [21-25] Результатом является Закон об охране воздуха, вод и 
почв от загрязнении -  1963 г., а в 1969г. новый Закон о водах. В 1965 г.  основан надведомственный 
орган, в непосредственном подчинении Совету министров – Государственный совет  по управлению 
водными ресурсами, в составе которого находились научно-практический отдел, отдел по инспекции 
вод и водохозяйственный кадастр, который совет в 1971 г. переходит к Министерству лесов и охрану 
окружающей среды, а в 1976г. к новосформированному Комитету по охране природной среды. Этот 
период характеризуется большим числом подзаконных нормативных документов в связи с качеством 
вод, водопользованием, водохозяйственным кадастром, категоризацией водных течений, определением 
размера штрафов при загрязнении, деятельностью в речных руслах, санитарно-защитными зонами 
вокруг источников питьевой воды и больше 100решений распоряжений и др., имеющие задачу решать 
разные проблемы. 
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Четвертый этап „Активизация общественности” включает развитие водного сектора в период  
1988-1999 гг. в  Болгарии. Он отличается не столько изменением политики в отношении водного 
хозяйства, сколько активизацией общественности и ее попытки участвовать в управлении водных 
ресурсов [22-25] 

Пятый этап „Современное законодательство и реорганизация водного сектора” его развития 
охватывает период 1999-2015 гг. и характеризуется в основном созданием современного 
законодательства в Болгарии. В этот период не сооружались новые водотехнические объекты. 
Наблюдаются процессы модернизации и реконструкции некоторой части инфраструктуры и ее 
сооружений.   

Современная болгарская нормативная база по своему содержанию разделена на общую и 
специальную.[25-27] Основной правовой акт законодательства – Закон о водах с 1999г. Этот 
нормативный акт регулирует собственность, управление и охрану вод  на территории Республики 
Болгария, которые принимаются как общенациональный и неделимый природный ресурс. Закон 
гарантирует интегрированное управление водных ресурсов в интересах общества и защиты здоровья 
населения. Этим законом создаются условия для: 

   - обеспеченaя достаточного количество с необходимым качеством поверхностных и подземных 
вод для устойчивого, сбалансированного и справедливого водозабора; 

   - недопущения загрязнения вод; 
   - защиты поверхностных и подземных вод и воду Черного моря; 
   - прекращения загрязнения морской среды естественными и синтетическими веществами; 
   - ограничивания сброса сточных вод, вредных эмиссий и приоритетно веществ; 
  - прекращение сброса сточных вод, вредных эмиссий и приоритетно опасных веществ. 
Специальная нормативная база находится в остальные законы и подзаконные нормативные акты, 

которые развивают правовую основу отрасли или специфически функционального направления. Их 
задача состоит в том, чтобы создавать и/или развивать  основные положения Закона о водах, особо в 
той части, которая имеет отношение к использованию водных ресурсов. 

Во время пятого периода в основном путем утверждения законодательной рамки и развития 
европейского законодательства, в стране определилась стартовая база дальнейшего  развития и 
управления водным сектором.[28-30] 

В целом рассмотренная выше  аналитическая ретроспекция этапов развития водного сектора, 
которые представлены на фигуре, дает основание прийти к выводам, а именно: 

- частое изменение законодательства и управленческих структур не приводят к решению проблем 
водного сектора; 

- в Болгарии все еще не существует успешная модель управления  водными ресурсами; 
- будущая модель управлении вод необходимо сообразить с новыми реалиями, не повторяя 

прошлых решений и ошибок; 
- участие общественности и общий доступ к информации предопределяет  формирование 

успешной модели управлении водным сектором. 
Эти выводы могут быть полезными для ориентации последующего развития и 

усовершенствования водного хозяйства Болгарии. 

14.5. Системный подход и регуляционные механизмы  
в водном хозяйстве Болгарии 

14.5.1. Структура водного хозяйства Болгарии. Управление водного хозяйство Болгарии 
осуществляется определенными институциями, которые должны приводить в исполнение политику по 
отношении водных ресурсов на макро-, мезо- и микроуровне.    

На макроуровне субъект управления -  органы исполнительной власти. Ведущую роль в том 
отношении имеет Министерство окружающей среды и водных ресурсов (МОСВ по болг.). Это 
министерство разрабатывает национальную политику управления водным ресурсам. Другие его 
существенные функции утверждение всех планов бассейнового управления и распределения водных 
ресурсов между потребителями. В его компетентность входят разработка инвестиционной политики по 
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Четвертый этап „Активизация общественности” включает развитие водного сектора в период  
-1999 гг. в  Болгарии. Он отличается не столько изменением политики в отношении водного 

хозяйства, сколько активизацией общественности и ее попытки участвовать в управлении водных 
ресурсов [22-25]

Пятый этап „Современное законодательство и реорганизация водного сектора” его развития 
охватывает период 1999-2015 гг. и характеризуется в основном созданием современного 
законодательства в Болгарии. В этот период не сооружались новые водотехнические объекты. 
Наблюдаются процессы модернизации и реконструкции некоторой части инфраструктуры и ее 
сооружений.  

Современная болгарская нормативная база по своему содержанию разделена на общую и 
специальную.[25-27] Основной правовой акт законодательства Закон о водах с 1999г. Этот 
нормативный акт регулирует собственность, управление и охрану вод  на территории Республики 
Болгария, которые принимаются как общенациональный и неделимый природный ресурс. Закон 
гарантирует интегрированное управление водных ресурсов в интересах общества и защиты здоровья 
населения. Этим законом создаются условия для:

- обеспеченaя достаточного количество с необходимым качеством поверхностных и подземных 
вод для устойчивого, сбалансированного и справедливого водозабора;

- недопущения загрязнения вод;
- защиты поверхностных и подземных вод и воду Черного моря;
- прекращения загрязнения морской среды естественными и синтетическими веществами;
- ограничивания сброса сточных вод, вредных эмиссий и приоритетно веществ;
- прекращение сброса сточных вод, вредных эмиссий и приоритетно опасных веществ.

Специальная нормативная база находится в остальные законы и подзаконные нормативные акты, 
которые развивают правовую основу отрасли или специфически функционального направления. Их 
задача состоит в том, чтобы создавать и/или развивать  основные положения Закона о водах, особо в 
той части, которая имеет отношение к использованию водных ресурсов.

Во время пятого периода в основном путем утверждения законодательной рамки и развития 
европейского законодательства, в стране определилась стартовая база дальнейшего  развития и 
управления водным сектором.[28-30]

В целом рассмотренная выше  аналитическая ретроспекция этапов развития водного сектора, 
которые представлены на фигуре, дает основание прийти к выводам, а именно:

- частое изменение законодательства и управленческих структур не приводят к решению проблем 
водного сектора;

- в Болгарии все еще не существует успешная модель управления  водными ресурсами;
- будущая модель управлении вод необходимо сообразить с новыми реалиями, не повторяя 

прошлых решений и ошибок;
- участие общественности и общий доступ к информации предопределяет  формирование 

успешной модели управлении водным сектором.
Эти выводы могут быть полезными для ориентации последующего развития и 

усовершенствования водного хозяйства Болгарии.

Системный подход и регуляционные механизмы 
в водном хозяйстве Болгарии

14.5.1. Структура водного хозяйства Болгарии Управление водного хозяйство Болгарии 
осуществляется определенными институциями, которые должны приводить в исполнение политику по 
отношении водных ресурсов на макро-, мезо- и микроуровне

На макроуровне субъект управления - органы исполнительной власти. Ведущую роль в том 
отношении имеет Министерство окружающей среды и водных ресурсов (МОСВ по болг.). Это 
министерство разрабатывает национальную политику управления водным ресурсам. Другие его 
существенные функции утверждение всех планов бассейнового управления и распределения водных 
ресурсов между потребителями. В его компетентность входят разработка инвестиционной политики по 
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отношении водного сектора и предоставление всесторонней информации о состоянии водных ресурсов 
общественности. Его специализированным органом является Исполнительное агентство окружающей 
среды (ИАОС). ИАОС выполняет функции по организации и руководству национальной системы для 
мониторинга водных ресурсов и контролировать качество вод, имея ввиду их физико-химические 
параметры, используя мобильных лабораторий в стране. К МОСВ работает и Высший 
консультативный совет о водах (ВКСВ). Этот совет является постоянным  консультативным органом, 
который содействует МОСВ при выполнении политики по управлению водными ресурсами с  целъю 
обеспечения единого и сбалансированного управления водным сектором в интересах и на благо 
общества, защиты здоровья населения и устойчивого развития страны. 

Государственные органы, которые  несут ответственность за различные направления при 
управлении водным сектором следующие: 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия (МЗХ по болг.) – осуществляет 
деятельность связанную с орошением, осушением, защитой от вредного влияния вод, повышением 
почвенного плодородия, лесами, дичью и др. 

- Министерство регионального развития и благоустройства (МРРБ) – проводит национальную 
политику в области териториального планирования, благоустройства и развития водоснабжения и 
канализационных систем. 

- Министерство энергетики (МЭ) – несет ответственность о выведении и реализации программ 
для развитии энергетики и др. 

Как видно, эти министерства имеют очень широкий охват отраслевых политик. 
На макроуровне специализированные государственные органы, чьи обязательства связаны с  

управлением водными ресурсами, это: Исполнительное агентство рыболовства и аквакультур, 
Исполнительное агентство „Изучение и поддержка реки Дунай” (ИАППД по болг.), Исполнительное 
агентство „Морская администрация” (ИАМА) и др. 

Управление на мезоуровне охватывает деятельность субъектов в регионах. К МОСВ  созданы 
четыре бассейновые дирекции по управлению водами (БДУВ), в каждом из районов бассейнового 
управления в стране. К БДУВ созданы бассейновые советы  (БС). Бассейновый совет – государственно-

общественная консультативная комиссия, которая помогает деятельности бассейновой дирекции. В 
каждом районе бассейнового управления создан отдельный бассейновый совет. В стране созданы  15 
региональных инспекций окружающей среды и водных ресурсов. Им возложены регулирующие, 
информационные и контрольные функции. Они обеспечивают проведение политики государства по 
защите водных ресурсов. Эти инспекции координируют  цели, задачи и методы работы, 
взаимодействия региональных структур и  центрального органа – Министерство окружающей среды и 
водных ресурсов. 

На микроуровне субъектами являются органы общин и водные операторы, чей предмет 
деятельности связан с предоставлением определенных услуг в области водоснабжения и 
водоотведения. Водные операторы эксплуатируют и обслуживают активов публичная государственная 
собственность и публичная собственность общин в разных отраслях водного сектора. Водный сектор 
Болгарии функционирует  в системе трех крупных отраслей: 

- „Гидромелиорации”, в чьи обязательства входит орошение, осушение, защита вод от вредных 
воздействий; 

- „Водоснабжение и канализация”, которая поставляет, отводит и очищает воду; 
- „Гидроэнергетика”, которая занимается технической эксплуатацией и обслуживанием 

водохранилищ и гидроэнергийных объектов. 
Все водные операторы придерживаются к четко определенным целям, функциям и охвату 

деятельности. 
Комиссия энергетического и водного регулирования (КЕВР), независимый специализированный 

государственный орган. Среди основных его полномочий в роли регулятора, находятся следующие функции: 
- контролирует качество В и К услуг – деятельность осуществляется посредством показателями о 

качестве, указаны в Правилах о долгосрочных уровнях, условий и поря док формирования целевых 
уровнях на год, качества водоснабдительных и канализационных услуг; 

- контролирует цены В и К услуг – цены на В и К услуги определяются сообразно правил 
указанные в Правилах о регуляции цен на В и К услуги. 

КЕВР соблюдает требования нормативной базы по отношении публичности материалов, которые 
рассматриваются на открытых заседаний. Значимая практическая польза приносит работа регулятора в 
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поддержке публичных регистрах, предусматриваемые нормативными документами и которые 
доступны на его интернет- странице. Он создал необходимые условия для участия  заинтересованных 
стран в его деятельности, но участие структур гражданского общества недостаточна. 

14.5.2. Рекомендации и предложения для усовершенствования водного хозяйства в Болгарии: 
1. Восстановление и реконструкция  инфраструктуры водного хозяйства страны и  сооружение 

новой для защиты воды от вредных воздействий. 
2. Создание кадастра инфраструктуры водного хозяйства страны и использование программ ЕС  

нового программного периода 2014-2020гг. для постройки новых водных объектов. 
3. Поддержание низких цен водных услуг с целью привлечения заграничных индустрий с 

высоким водорасходом. 
4. Повышение качества воды в соответствии с требованиями потребителей. 
5. Организация новых структур, с последующим изменением субординации в секторе и ускорения 

процессов связанными с улучшением капацитета институций водного сектора. 
6. Формирование специализированного контролирующего органа по водным ресурсам. 
7. Создание кластера сдружений для орошения в четырех районов бассейнового управления в 

стране. 
8. Финансирование со стороны государства для снабжения с новым современным 

технологическим оборудованием. 
9. Повышение зарплат технических специалистов в организациях водного сектора. 
10. Использование услуг специальных обучающих организаций для  повышения уровня системы 

профессиональной квалификации. 
11. Изготовление анализа для обеспечения водоснабжения и прогнозируемых водных ресурсов в 

соответствии с демографическими характеристиками различных районов страны. 
12. Проверка системы водохозяйственных сооружений в связи с годовым обеспечением нужного 

количества с соответствующим качеством воды и готовность доступа привозникновении 
непредвидимых событий и явлений. 

13. Увеличение размера приоритетных инвестиций в инфраструктуре водного хозяйства, согласно 
стратегических документов. 

14.5.3. Возможности и направления комплексного управления водного статуса 
агроэкосистем для реализации устойчивого развития земледелия. Управление агроэкосистем 
нуждается в наличии знаний о взаимодействии растительных сообществ и окружающей средой, 
включительно почв и приземном слое атмосферы. Эта сложная среда терпит значительных 
естественных и антропогенных изменений. Нужны знания о формировании продуктивности 
земледельческих культур. Эти сложные проблемы были объектом исследований многих авторов  с 
разных точек зрения, самостоятельно, отдельных сельскохозяйственных культур в различных 
условиях. Собранную научную информацию невозможно систематизировать в степени получить новых 
более полных выводов. Необходим фундаментальный детерминистический метод для выявления 
расширенной научной основы, в сочетании с опытом и воображении ученного, которые помогут 
решению этих проблем путем создания технологии эффективного управления агроэкосистем и 
сохранения окружающей среды. 

Практическое решение проблем, которые относятся к водному статусу агроэкосистемы (система  почва 
– растительная популяция – приземный слой атмосферы) в ее вегетативный период, является объективном 
условием дальнейшего развития не только устойчивого земледелия, но и теоретических и прикладные 
аспектов аграрных наук, которые используют достижения физики почвы и атмосферы, биофизики 
растительных популяций как сложные системы, а так же и знания прикладной математики и информатики. 

Эти проблемы связаны  с формированием почвенной влаги и количественной оценки водного 
статуса агроэкосистемы в цело, с одной стороны, и текущим управлением этого статуса, с другой. Это 
делает возможным организовать специфический водный статус для каждой отдельной 
производственной територии с целью получить растительную продукцию определенного количества и 
качества. Популяция одной сельскохозяйственной культуры (или сообщество нескольких популяций) 
рассматривается как основной компонент агроэкосистемы, который обычно определяет ее 
наименование. 

Продуктивность агроэкосистемы является сложной интегральной величиной, которая зависит от: 
   а) роста (накопление биомассы и увеличение размер); и 

   б) развития ( переход в разные этапы онтогенеза) растений в отдельные периоды вегетации. 
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поддержке публичных регистрах, предусматриваемые нормативными документами и которые 
доступны на его интернет- странице. Он создал необходимые условия для участия  заинтересованных 
стран в его деятельности, но участие структур гражданского общества недостаточна.

14.5.2. Рекомендации и предложения для усовершенствования водного хозяйства в Болгарии:
 Восстановление и реконструкция  инфраструктуры водного хозяйства страны и  сооружение 

новой для защиты воды от вредных воздействий.
 Создание кадастра инфраструктуры водного хозяйства страны и использование программ ЕС  

нового программного периода 2014-2020гг. для постройки новых водных объектов.
 Поддержание низких цен водных услуг с целью привлечения заграничных индустрий с 

высоким водорасходом.
 Повышение качества воды в соответствии с требованиями потребителей.
 Организация новых структур, с последующим изменением субординации в секторе и ускорения 

процессов связанными с улучшением капацитета институций водного сектора.
 Формирование специализированного контролирующего органа по водным ресурсам.
 Создание кластера сдружений для орошения в четырех районов бассейнового управления в 

стране.
 Финансирование со стороны государства для снабжения с новым современным 

технологическим оборудованием.
 Повышение зарплат технических специалистов в организациях водного сектора.
 Использование услуг специальных обучающих организаций для  повышения уровня системы 

профессиональной квалификации.
 Изготовление анализа для обеспечения водоснабжения и прогнозируемых водных ресурсов в 

соответствии с демографическими характеристиками различных районов страны.
 Проверка системы водохозяйственных сооружений в связи с годовым обеспечением нужного 

количества с соответствующим качеством воды и готовность доступа привозникновении 
непредвидимых событий и явлений.

 Увеличение размера приоритетных инвестиций в инфраструктуре водного хозяйства, согласно 
стратегических документов.

14.5.3. Возможности и направления комплексного управления водного статуса 
агроэкосистем для реализации устойчивого развития земледелия. Управление агроэкосистем 
нуждается в наличии знаний о взаимодействии растительных сообществ и окружающей средой, 
включительно почв и приземном слое атмосферы. Эта сложная среда терпит значительных 
естественных и антропогенных изменений. Нужны знания о формировании продуктивности 
земледельческих культур. Эти сложные проблемы были объектом исследований многих авторов  с 
разных точек зрения, самостоятельно, отдельных сельскохозяйственных культур в различных 
условиях. Собранную научную информацию невозможно систематизировать в степени получить новых 
более полных выводов. Необходим фундаментальный детерминистический метод для выявления 
расширенной научной основы, в сочетании с опытом и воображении ученного, которые помогут 
решению этих проблем путем создания технологии эффективного управления агроэкосистем и 
сохранения окружающей среды.

Практическое решение проблем, которые относятся к водному статусу агроэкосистемы (система  почва 
 растительная популяция  приземный слой атмосферы) в ее вегетативный период, является объективном 

условием дальнейшего развития не только устойчивого земледелия, но и теоретических и прикладные 
аспектов аграрных наук, которые используют достижения физики почвы и атмосферы, биофизики 
растительных популяций как сложные системы, а так же и знания прикладной математики и информатики.

Эти проблемы связаны  с формированием почвенной влаги и количественной оценки водного 
статуса агроэкосистемы в цело, с одной стороны, и текущим управлением этого статуса, с другой. Это 
делает возможным организовать специфический водный статус для каждой отдельной 
производственной територии с целью получить растительную продукцию определенного количества и 
качества. Популяция одной сельскохозяйственной культуры (или сообщество нескольких популяций) 
рассматривается как основной компонент агроэкосистемы, который обычно определяет ее 
наименование.

Продуктивность агроэкосистемы является сложной интегральной величиной, которая зависит от:
а) роста (накопление биомассы и увеличение размер); и
б) развития ( переход в разные этапы онтогенеза) растений в отдельные периоды вегетации.
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На вырастание и развитие непрерывно влияют факторы комплексной среды почва – атмосферный 
воздух, в которой растительные популяции вегетируют. Один из множества факторов, влияющие 
интенсивно и непрерывно на формирование продуктивности – водный. Кроме него, существенные 
факторы, которые могут уменьшить количество и качество урожая это плодородие почвы, густота 
растительного покрова, аэрационный обмен между почвы и атмосферы, физические, химические и 
микробиологические свойства почвы, болезни и вредители, продолжительные наводнения, град и т.д. 

Каждый год в земледелии инвестируются значительные суммы (личные корпоративные 
государственные и международные) средств, чтобы создавать и поддерживать благоприятный для 
растений водный и статус питания во время их вегетативного периода. Значительная часть этих средств 
теряются из-за недостаточного научного управления сельскохозяйственных деятельностей на полях 
производства на протяжении всего периода вегетации. 

Увеличение эффективности этих инвестиций можно достичь следующим путем: 
а) проведением компьютерного мониторинга водного дефицита в корнеобитаемом слое почвы на 

основе комплексного научного исследования; 
б) оценка воздействия водного дефицита почвы на популяции растений с помощью нового 

универсального показателя и критерия, и 

в) текущее оперативное управление с целью практической реализации на подходящем 
энергетическом уровне почвенной влажности в каждом земельном поле во время вегетации. 

Эти действия уже возможны благодаря научным достижениям. Основная задача найти 
подходящую форму, методов и организацию для внедрения этих достижений в повседневной практике 
земедельских хозяйств, кооперативов или аграрных ассоциаций, в форме практической 
технологической системы для взятия решений. 

Культурные растения существуют в определенном диапазоне влажности окружающей 
комплексной среды почва – приземный слой атмосферы. Они могут достичь свои потенциальные 
продуктивные возможности в более узком диапазоне влажности среды по сравнению с диапазоном 
существования. Эти два диапазона (существования и оптимального биологического развития) 
характеризуются влажностью корнеобитаемого слоя почвы и приземного слоя атмосферного воздуха, а 
также унифицированным физическим показателем, называемым водный потенциал почвы и воздуха. 

Водный потенциал растительной клетки, отдельных органов и организма в целом растения зависит от 
потенциального количества воды в почве и атмосферном воздухе. Отклонение от указанных 
потенциалов биологического оптимума или от диапазона существования растений приводит к 
значительному уменьшению их продуктивности или подгибанию. 

Контролирование и регуляция водного статуса почвы и культурных растений первостепенная 
задача растениеводства, особенно в современных условиях значительных экстремальных 
метеорологических и климатических изменений. В масштабах практики растениеводства в нашей 
стране задача решалась и продолжает решаться в рамках проектных режимов орошения (включая 
самых совершенных разработок в этом отношении до сих пор), которые предназначались для 
гидростроительства. 

Усовершенствование управления водного статуса агроэкосистем необходимо как для стран 
Европейского союза, так и для других районов мира. Необходимость четкого управления этого статуса 
культурных растений, состоящие в различные агроэкосистемы нашей страны, ведет начало от 
нескольких существенных объективных обстоятельств. 

Первое из них географическое расположение страны. Територия Болгарии находится на границе 
умеренного и субтропического климатических поясов. Также она занимает переходное положение 
между океанским климатом западной части Европы и континентальном в ее восточной части. При этом 
переходном географическом расположении, климатические особенности усиливаются под влиянием 
фактора высота над уровнем моря, т.е. наличия холмистых равнин, горных массивов и долин. Все это 
реальная основа для создания условий засушивания в различной степени, большой динамичности 
метеорологических факторов по времени и местоположению, и для большого разнообразия 
обрабатываемых почв. (Еников и др.,1960). 

Второе существенное обстоятельство, которое требует более четкое управление водного статуса 
агроэкосистем, это ограниченность водных ресурсов в преобладающую часть времени вегетационного периода. 

Третье обстоятельство, которое приводит к необходимости разработать и внедрить четкое 
управление в практике, это ожидаемое нарастание орошаемых земель в стране и применение 
дорогостоящую ирригационную технику на полях частных и кооперативных хозяйств. Цель 
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управления этой техники наиболее эффективное использование водных ресурсов, экономичное 
потребление горючих, энергию и человеческого труда, также повышение количества и качества 
растительной продукции. Стоимость воды, топлива, энергии и человеческого труда повышается и 
становится значительной компонентой в цене земледельской продукции. 

С учетом повышения эффективности использованной воды для орошения, существует 
необходимость  более корректно дефинировать водный статус агроэносистемы, которого нужно 
поддерживать во время вегетации. Необходимо наладить мониторинг на продуктивную влажность 

почвы и аккуратно отсчитывать сильно изменяющиеся физические условия посредством полного 
набора метеорологических показателей на весь период вегетативного развития. 

Необходимо уточнить ряд понятий, которые пользуются до сих пор, и вовести новых. Так 
например, старого термина „сроки орошения” , присущий проектному решению гидромелиоративного 
строительства не следует использовать в современном земледелии, а заменить датой поливов. Новый 
термин энергетический уровень почвенной влажности следует использовать как на определенных 
этапов онтогенеза, так и в целях всего вегетационного периода в рамках современного управления 
орошения на широкой научной основе. 

В прецизионном управлении используется термин число орошения. Величина нетной нормы 
поливов изменяется при постепенном нарастанием корнеобитаемого слоя почвы и изменении водно-

физических свойств почвы, с изменением суточного водного баланса этого слоя до ожидаемого 
момента очередной поливки в период вегетации. 

Текущее отсчитывание распределения осадков по датам и количества и точное формирование 
запаса продуктивной воды в почве как результат, возможно и обязательно при том управлении. Это 
уже практически возможно и применимо. 

Количественное отсчитывание различной податливости (чувствительности) 
сельскохозяйственной культуры и уменьшения урожайности и ее качества в связи с дефицитом воды 
на отдельных этапов (объединенные нами в этапы онтогенеза) является специфическим 
преимуществом управления. 

Эти и ряд других достижений показывают значительно высокую степень прецизирования, 
лежащее в научной основе и достигнутое представленными автором – новая оценка, мониторинг и 
текущее оперативное управление водного статуса сельскохозяйственных земель, по сравнению с 
применением одних или других проектных решений или использования климатических методов, 
которые базируются на многолетнюю информацию для некоторых из факторов. 

В настоящий труд обобщены и синтезированы ряд достижений разных научных областей, что 
способствует более концептуальному исследованию и обосновки явлений, формирующие водный 
статус агроэкосистем. Выявлены основные водные проблемы, решение которых приводит к развитию 
устойчивого земледелия. Это необходимые условия, которые пособляют процессу разработки и 
предложению научно обоснованного метода проведения мониторинга и формирования новой оценки 
водного статуса агроэкосистем, и его прецизированного управления. 

14.5.4. Состояние управления водного статуса агроэкосистем. Достигнутые результаты с 
помощью проектных решений на современно этапе не удовлетворяют высокие требования теорию о 
водном статусе агроэкосистем, с одной стороны и экономическую эффективность производства 
растительных продуктов, с другой. 

Водный статус объект глубоких фундаментальных исследований в основном физики почвы, 
физики атмосферы, физиологии растений, агрометеорологии и агроэкологии. Во многих развитых 
странах наблюдается более полное участие научных достижений разных направлений в управлении 
этого статуса сельскохозяйственных культур с учетом дальнейшего усовершенствования уровня 
земледелия. Путем прецизирования управления сельскохозяйственной деятельности на каждом участке 
максимально эффективно используются электрическая и энергия топлива, вода и труд людей при 
производстве растительных продуктов. Переход к более четкому управлению основанному на науке и 
компьютеризации при принятии решений не нуждаются в больших инвестиций. 

Значительные потери воды при орошении связаны в основном с неэффективностью техники, 
некачественной системы водоснабжения (водопроводы и канализация) и отсутствия до сих пор 
практически применимого управления каждому из многих сельскохозяйственных участков страны. 

Проектные режимы орошения, которые распространены здесь, несмотря на их 
усовершенствование не могут учитывать системно метеорологические изменения в конкретном 
периоде вегетации, физические условия почвы, биологические особенности экоагросистем. 
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управления этой техники наиболее эффективное использование водных ресурсов, экономичное 
потребление горючих, энергию и человеческого труда, также повышение количества и качества 
растительной продукции. Стоимость воды, топлива, энергии и человеческого труда повышается и 
становится значительной компонентой в цене земледельской продукции.

С учетом повышения эффективности использованной воды для орошения, существует 
необходимость более корректно дефинировать водный статус агроэносистемы, которого нужно 
поддерживать во время вегетации. Необходимо наладить мониторинг на продуктивную влажность
почвы и аккуратно отсчитывать сильно изменяющиеся физические условия посредством полного 
набора метеорологических показателей на весь период вегетативного развития.

Необходимо уточнить ряд понятий, которые пользуются до сих пор, и вовести новых. Так 
например, старого термина „сроки орошения” , присущий проектному решению гидромелиоративного 
строительства не следует использовать в современном земледелии, а заменить датой поливов. Новый 
термин энергетический уровень почвенной влажности следует использовать как на определенных 
этапов онтогенеза, так и в целях всего вегетационного периода в рамках современного управления 
орошения на широкой научной основе.

В прецизионном управлении используется термин число орошения. Величина нетной нормы 
поливов изменяется при постепенном нарастанием корнеобитаемого слоя почвы и изменении водно-

физических свойств почвы, с изменением суточного водного баланса этого слоя до ожидаемого 
момента очередной поливки в период вегетации.

Текущее отсчитывание распределения осадков по датам и количества и точное формирование 
запаса продуктивной воды в почве как результат, возможно и обязательно при том управлении. Это 
уже практически возможно и применимо.

Количественное отсчитывание различной податливости (чувствительности)
сельскохозяйственной культуры и уменьшения урожайности и ее качества в связи с дефицитом воды 
на отдельных этапов (объединенные нами в этапы онтогенеза) является специфическим 
преимуществом управления.

Эти и ряд других достижений показывают значительно высокую степень прецизирования, 
лежащее в научной основе и достигнутое представленными автором новая оценка, мониторинг и 
текущее оперативное управление водного статуса сельскохозяйственных земель, по сравнению с 
применением одних или других проектных решений или использования климатических методов, 
которые базируются на многолетнюю информацию для некоторых из факторов.

В настоящий труд обобщены и синтезированы ряд достижений разных научных областей, что 
способствует более концептуальному исследованию и обосновки явлений, формирующие водный 
статус агроэкосистем. Выявлены основные водные проблемы, решение которых приводит к развитию 
устойчивого земледелия. Это необходимые условия, которые пособляют процессу разработки и 
предложению научно обоснованного метода проведения мониторинга и формирования новой оценки 
водного статуса агроэкосистем, и его прецизированного управления.

14.5.4. Состояние управления водного статуса агроэкосистем. Достигнутые результаты с 
помощью проектных решений на современно этапе не удовлетворяют высокие требования теорию о 
водном статусе агроэкосистем, с одной стороны и экономическую эффективность производства 
растительных продуктов, с другой.

Водный статус объект глубоких фундаментальных исследований в основном физики почвы, 
физики атмосферы, физиологии растений, агрометеорологии и агроэкологии. Во многих развитых 
странах наблюдается более полное участие научных достижений разных направлений в управлении 
этого статуса сельскохозяйственных культур с учетом дальнейшего усовершенствования уровня 
земледелия. Путем прецизирования управления сельскохозяйственной деятельности на каждом участке 
максимально эффективно используются электрическая и энергия топлива, вода и труд людей при 
производстве растительных продуктов. Переход к более четкому управлению основанному на науке и 
компьютеризации при принятии решений не нуждаются в больших инвестиций.

Значительные потери воды при орошении связаны в основном с неэффективностью техники, 
некачественной системы водоснабжения (водопроводы и канализация) и отсутствия до сих пор 
практически применимого управления каждому из многих сельскохозяйственных участков страны.

Проектные режимы орошения, которые распространены здесь, несмотря на их 
усовершенствование не могут учитывать системно метеорологические изменения в конкретном 
периоде вегетации, физические условия почвы, биологические особенности экоагросистем.
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В проектном решении не предусмотренный физические законы, на которых базируется явления, 
а так же и комплекс условий и взаимодействий, связанные с водным статусом почвы, растительной 
популяции, и приземного слоя атмосферы. Все это естественно не обязательно для проектного 
решения, которое предназначено для гидромелиоративного строительства, но непременно при 
установлении эффективного управления растениеводства. 

Реализация четкого управления водного статуса культурных растений в широком масштабе 
раскрывает новые резервы, которые выражены производством дополнительной высококачественных 
растительных продуктов при уменьшении расходов воды во время вегетации по сравнению с текущим 
опытом. Это возможно постичь средствами мониторинга и реализации определенного уровня почвенной 
влаги на сельскохозяйственных полях [36]. 

Этим путем управления и в присутствии хорошей техники орошения, мы показываем в 
настоящую монографию как прецизируются моменты и нормы поливов, составляющие распределение 
орошения. Не допускаются неэффективные поливы при наличии необходимого продуктивного водного 
запаса  в корнеобитаемым почвенном слое. Создаются предпосылки: а) для сохранении почвенной 
структуры при формировании водного запаса почвы, б) для ограничения или устранения 
поверхностного стока или фильтрации воды из скважин, которые приводят к загрязнению открытых 
водоемов и подземных вод. 

14.5.5. Проблемы, которых решила наука. На современном этапе, кроме проблем 
гидромелиоративной техники, водно-ресурсных сооружений и их функционирование (которые 

известны и следует постепенно решать в Болгарии, без значения моментного состояния), современное 
экологическое земледелие Европейского союза и остальной части мира требует найти возможностей 
внедрения высоких научных достижений, связанных с водным статусом агроэкосистем (систем почва 
– сельскохозяйственная культура – приземный слой атмосферы). Три из этих достижений следующие: 

 метод и новый интегральный показатель научной количественной оценки водного статуса 

вегетационного периода в целях осуществления подходящего водного статуса сельскохозяйственных 
полей, специализированных участков производства семян и на таких где устанавливается настоящая 
урожайность новых сортов и гибридов путем осуществления энергетического уровня влаги почвы на 
уровне биологического оптимума [36, 37, 41]; 

 научная база и технология для практической реализации определенного водного статуса 

каждого сельскохозяйственного участка в рамках конкретного изменения метеорологических условий 
во время вегетации [35, 45, 46]; 

 практическая связь оценки водного статуса с другими режимами почвы и с продуктивностью 
сельскохозяйственных культур по отношении количества и качества при наличии или без поливки [35, 
40, 42]. 

 Известно, что один из решающих факторов управления успешного сельского хозяйства у нас 
это водный. Обычно, до сих пор, под водным фактором понимали наличия водных ресурсов, 
ирригационной системы и оперативную группу, что дает неправильное знание об экологическом 
водном факторе, определяющий количество и качество растительной продукции. 

На практике не используются в полноте или недооцениваются основные компоненты и 
специфические особенности этого фактора, что имеет прямое отношение к количеству и качеству 
урожая. Эти компоненты и особенности рассматриваемого фактора изучены современной науки и в то 
же время нашлись формы приложения в практике. Это: 

 энергетическое состояние влаги в почве и его изменение в разных почвах в течение вегетации; 
 эффективное формирование водного запаса корнеобитаемого слоя почвы в условиях 

глобального засушивания, с учетом рыночных отношении при использовании водных ресурсов, а так 
же ирригационной техники и сооружений; 

 эффективный отсчет изменения водного запаса почвы на различных этапов развития растений, 
которое зависит от увеличения силы корнеобитаемого почвенного слоя во время вегетации; 

 идентификация особо критических, критических и важных этапов онтогенеза каждой 
сельскохозяйственной культуры; 

 обязательное отсчитывание и в связи с этим – применение податливости к изменению 
урожайности культур под влиянием водного дефицита на разных этапов(которые представляют 
отрезки времени, включающие фазы одинаковой или близкой податливости) онтогенеза, в связи с 
более экономичном и эффективном использовании энергии, воды, питательных веществ и 
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человеческого труда, а с другой стороны наметить конкретных агротехнических действий и таких для 
охраны окружающей среды. 

Для приспособления болгарского земледелия к условиям глобального изменения климата 
(потеплению, засуха, наводнения), т.е. для многоаспектного интегрального повышения 
эффективности использования почвенной влаги и своевременного отведения лишних вод, необходимо 
внедрить современную технологию экологической оценки, компьютерный мониторинг водного 
дефицита и оперативное управление фактора влажность почвы в земледельской практике. 

Этот экологический эффект значителен. Он количественно доказан в конкретных почвенных и 
рельефных условий [35, 36]. Относительно небольшая обрабатываемая площадь болгарских хозяйств 
обязывает нас применять наукоемких прецизированных высокоэффективных технологий. 

В мировой научной литературе результаты взаимодействия водного и питательного статуса  
почвы и их совместное влияние на формирование урожая в теоретическом и практическом аспекте, все 
еще недостаточны. Недостаточна и недостаточно научно-обоснованная координация отсчета этих двух 
статусов при управлении земледелия. Здесь именно одна из ключевых возможностей для повышения 
эффективности этого производства, а и для огромных инвестиций для созданию подходящих водных и 
пищевых статусов почвы сельскохозяйственных культур, по отношению органического и 
минерального почвенного  плодородия [43, 44]. 

14.5.6. Экологический и экономический аспект. Традиционные сельскохозяйственные работы 
на земледельческих площадях в мире являются интенсивным источником загрязнения, которое наносит 
вред жизненной среды человека и его здоровью. 

Кроме того значительные дополнительные количества энергии, топлива, воды, удобрений и 
человеческого труда расходуются на получении единицы сельскохозяйственной продукции в 
результате недостаточного научно-обоснованного управления земледельческих работ на полях. Эти 
убытки восстанавливаются дополнительной финансовой прибылью и помощью, которые необходимы 
земледелию всех стран каждый год. 

Неэффективное расходование энергии, топлива, воды, удобрений и человеческого, а так же и 
ущерб окружающей среды, наносимый традиционным земледелием, могут значительно уменьшиться 
или полностью отстранить путем текущего мониторинга каждой агроэкосистемы и интегрированным 
управлением сельскохозяйственной деятельности, связанной водным статусом полей. Это управление 
интегрировано отсчитывает основные факторы и условия каждой агроэкосистемы. 

Научно-обоснованное (разумное и эффективное) использование энергетических, водных и 
человеческих ресурсов одно из кардинальных требовании для осуществления устойчивого развития 
земледелия. Теперь, даже экономически развитые страны несут большие потери этих ресурсов в 
сельском хозяйстве. Часть субсидий в земледелии компенсируют эти потери. Значительная часть из 
них являются результатом отсутствия текущего представительного мониторинга и интегрированного 
научного управления водного статуса, основанного на экологические факторы конкретной 
агроэкосистемы. Такое управление требует практически эффективную технологическую систему, 

которая является инструментом принятия научного решения для своевременной оперативной  
прецизной коррекции водного статуса с целью получить урожая определенного количества и качества с 
больших земельных участков. 

Лучшие практики орошения сельскохозяйственных культур составляет важное условие и первый 
кардинальный шаг по пути к устойчивому земледелию и эффективному управлению вод в Болгарии. Статья 
Петкова и др. [34] и одноименной книги, опубликованная в 2007 г., раскрывают роль орошения и конкретных 
лучших практик для достижения основной цели в области земледелия и водного хозяйства у нас. 

Следующий решающий шаг в направлении устойчивого земледелия должен быть внедрение 
высоких научных достижений, связанные с точным текущим мониторингом каждой агроэкосистемы и 
интегрированном управлении земледельческих работ, связанные с водным статусом каждого 
сельскохозяйственного участка компьютерной технологией управления, доступной для использования 
отдельными производителями, кооперативами, аграрными ассоциациями или специализированными 
областными центрами для поддержки их деятельности путем подписки производственных участков [39]. 

Фактически, успешное управление водным и пищевым статусом, возможно осуществить на 
экспериментальных полях исследовательских институтов, где высококвалифицированные специалисты 
и ученные проводят множество измерений и исчислений. 

Мы обращаем внимание ученных, сельскохозяйственных производителей и руководителей на 
одну из основных задач Европейского союза – создание научной технологии управления включающая: 
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человеческого труда, а с другой стороны наметить конкретных агротехнических действий и таких для 
охраны окружающей среды.

Для приспособления болгарского земледелия к условиям глобального изменения климата 
(потеплению, засуха, наводнения), т.е. для многоаспектного интегрального повышения 
эффективности использования почвенной влаги и своевременного отведения лишних вод, необходимо 
внедрить современную технологию экологической оценки, компьютерный мониторинг водного 
дефицита и оперативное управление фактора влажность почвы в земледельской практике.

Этот экологический эффект значителен. Он количественно доказан в конкретных почвенных и 
рельефных условий [35, 36]. Относительно небольшая обрабатываемая площадь болгарских хозяйств 
обязывает нас применять наукоемких прецизированных высокоэффективных технологий.

В мировой научной литературе результаты взаимодействия водного и питательного статуса  
почвы и их совместное влияние на формирование урожая в теоретическом и практическом аспекте, все 
еще недостаточны. Недостаточна и недостаточно научно-обоснованная координация отсчета этих двух 
статусов при управлении земледелия. Здесь именно одна из ключевых возможностей для повышения 
эффективности этого производства, а и для огромных инвестиций для созданию подходящих водных и 
пищевых статусов почвы сельскохозяйственных культур, по отношению органического и 
минерального почвенного  плодородия [43, 44].

14.5.6. Экологический и экономический аспект. Традиционные сельскохозяйственные работы 
на земледельческих площадях в мире являются интенсивным источником загрязнения, которое наносит 
вред жизненной среды человека и его здоровью.

Кроме того значительные дополнительные количества энергии, топлива, воды, удобрений и 
человеческого труда расходуются на получении единицы сельскохозяйственной продукции в 
результате недостаточного научно-обоснованного управления земледельческих работ на полях. Эти 
убытки восстанавливаются дополнительной финансовой прибылью и помощью, которые необходимы 
земледелию всех стран каждый год.

Неэффективное расходование энергии, топлива, воды, удобрений и человеческого, а так же и 
ущерб окружающей среды, наносимый традиционным земледелием, могут значительно уменьшиться 
или полностью отстранить путем текущего мониторинга каждой агроэкосистемы и интегрированным 
управлением сельскохозяйственной деятельности, связанной водным статусом полей. Это управление 
интегрировано отсчитывает основные факторы и условия каждой агроэкосистемы.

Научно-обоснованное (разумное и эффективное) использование энергетических, водных и 
человеческих ресурсов одно из кардинальных требовании для осуществления устойчивого развития 
земледелия. Теперь, даже экономически развитые страны несут большие потери этих ресурсов в 
сельском хозяйстве. Часть субсидий в земледелии компенсируют эти потери. Значительная часть из 
них являются результатом отсутствия текущего представительного мониторинга и интегрированного 
научного управления водного статуса, основанного на экологические факторы конкретной 
агроэкосистемы. Такое управление требует практически эффективную технологическую систему
которая является инструментом принятия научного решения для своевременной оперативной  
прецизной коррекции водного статуса с целью получить урожая определенного количества и качества с 
больших земельных участков.

Лучшие практики орошения сельскохозяйственных культур составляет важное условие и первый 
кардинальный шаг по пути к устойчивому земледелию и эффективному управлению вод в Болгарии. Статья 
Петкова и др. [34] и одноименной книги, опубликованная в 2007 г., раскрывают роль орошения и конкретных 
лучших практик для достижения основной цели в области земледелия и водного хозяйства у нас.

Следующий решающий шаг в направлении устойчивого земледелия должен быть внедрение 
высоких научных достижений, связанные с точным текущим мониторингом каждой агроэкосистемы и 
интегрированном управлении земледельческих работ, связанные с водным статусом каждого 
сельскохозяйственного участка компьютерной технологией управления, доступной для использования 
отдельными производителями, кооперативами, аграрными ассоциациями или специализированными 
областными центрами для поддержки их деятельности путем подписки производственных участков [39].

Фактически, успешное управление водным и пищевым статусом, возможно осуществить на 
экспериментальных полях исследовательских институтов, где высококвалифицированные специалисты 
и ученные проводят множество измерений и исчислений.

Мы обращаем внимание ученных, сельскохозяйственных производителей и руководителей на 
одну из основных задач Европейского союза создание научной технологии управления включающая:

Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку  631 

 

   а) современную систему мониторинга; 
   б) новые метод и показатели для универсальной оценки и; 
   в) систему принятия оперативных решений (Decision support sistem) на время вегетации. 
Проблемы земледелия связанные с управлением деятельности каждой агроэкосистемы и 

загрязнением окружающей среды, не решены  в полном смысле практически странами Европейского 
союза и остального мира. Вот и часть этих проблем. 

 Земледельцы, кооперативы и аграрные ассоциации нуждаются в специфической информации и 

научных технологий для принятия решений и простого применения на земледельческих участков. У 
них нет практической возможности использовать высоких технологических достижений с учетом 
добиться экономически эффективного производства. 

 Они не в состоянии сохранять окружающую среду (поверхностных и подземных вод, почву и 
атмосферу) от загрязнителей в земледелии. Им не хватают научные технологии для контроля своей 
деятельности по мере производства безопасной пищи. 

 Кроме того, они не могут найти необходимую информацию в упрощенной форме для каждого 
из своих участков , чтобы купить ее или подписаться.                                  

В рамках конвенционального земледелия, кроме установленных многолетних проектных схемах, 
регуляция водного фактора осуществляется с помощью информации об осадков или влажности почвы, 
полученной путем локальных(в определенные точки) измерений во время вегетации на отдельных 
участков. Этот подход неприменим к большим числом площадей. Кроме того, в тех случаях результаты 
не очень корректны, что является результатом пренебрежения ряда значимых факторов и низкой 
степени представительства использованной информации. 

Вывод – нуждаемся в новом научном подходе  для разрешения этого проблема в 
земледельческой практике на новом фундаменте, которая интегрирует основные факторы, влияющие 
на водный статус агроэкосистем, т.е. реализация интегрированного управления водного статуса 
сельскохозяйственных культур (Integrated Crop Water Menаgеment) 

Построенный научный „мост” между водным статусом агроэкосистемы и питательных веществ в 
почве, исключительно существенная причина для согласованного управления не только водного, но и 
пищевого статуса. Известно, что питательные вещества в почве доступны для растений в зависимости 
от энергетического уровня почвенной влаги, которое реализуется на участке в условиях орошения или 
без орошении. 

Целесообразно разработать практическую версию технологии мониторинга, универсальной 
оценки и управления (оперативное принятие решений), чтобы сделать возможным научные 
достижения использовать легко и удобно земледельцами, кооперативами и аграрными ассоциациями в 
странах Европейского союза и всего мира. 

14.5.7. Задачи, особенности и требования к управлению водного статуса агроэкосистем. 
Интелектуализация сельскохозяйственного труда требует внедрения высоких научных технологий, 
базированные на современные достижения, как у нас, так и в странах Европейского союза. 

Большая часть теперешних методов составления эксплуатационных графиков орошения не 
имеют научную основу. Они содержат локальное (точечное) оценивание влаги почвы и требуют: 

   а) много времени для получения представительных результатов; 
   б) дорогую мобильную и стационарную аппаратуру; 
   в) высококвалифицированные кадры.  

К этой группе методов причисляются: термостатно-весовой, радиоактивный, электро-

сопротивительный, электро-емкостный, тензометрический, лизиметрический и другие [31, 33, 39, 36]. 
Все эти методы локальные (точечные), т.е. определение почвенной влажности действительно в рамках 
небольшой области пространства. Полученные результаты имеют ограниченное значение. Они не 
удовлетворяют требования о представительности, в случаях относящихся к обширным (боле 500 дка) 
полям. Применение этих методов в сотни из сельскохозяйственных площадей невозможно и 
нецелесообразно. Оно ограничивается в рамках отдельных участков, предназначенных для научных 
исследований.  

Другая группа методов управления орошения связана с оценкой климатических условий. Этот 
подход шаг вперед к более эффективной организации в проведении управления. Преодолеваются 
некоторые трудности и ограничения, присущие методам первой группы, не выходя из рамки 
проектного решения. 
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Прежде чем рассмотреть эти методы, необходимо прецизировать терминологию: климат 
(климатические факторы) и погода (метеорологические факторы). Климат и погода определяются 
одинаковыми физическими показателями, а именно: температурой (єС) воздуха, относительной 
влажностью (%), скоростью ветра (m/s), продолжительностью (h) солнечного дня ( или солнечной 
радиации, J/m2) и осадками (1 l/m2

 = 1mm водного столба = 1 m3
/da = 10 m

3/ha). В аграрной науке и 
практике очень часто единицей измерения площади используется декар (da), которая равна 1000 
квадратным метрам (m2). В этом смысле: 0,1ha = 1da = 1000m2

. 

Климат определяется долгосрочными (среднесезонными и многолетними) характеристиками, 
выраженные упомянутыми показателями. Например: арктический климат, умеренный климат, 
тропический климат. 

Погода определяется текущими (моментными или краткосрочными, в порядке нескольких часов) 
величинами указанных показателей. 

Отметим несколько основных недостатков климатических метов с точки зрения их 
использования дле четкого управления водного статуса агроэкосистем. 

Первый недостаток существующих климатических методов состоит в том, что эти методы 
базированные на средние многолетние климатические данные, которые не указывают на моментные 
величины метеорологических показателей текущего вегетационного периода, с помощью которых 
возможно определить конкретный водный статус агроэкосистемы. 

Второй недостаток этих методов тот, что они указывают на отдельные факторы, пропуская 
основные факторы, сильно влияющие на водный статус агроэкосистемы. 

Третий недостаток этих методов в том, что не указывают на значительное влияние  моментного 
водного запас почвы каждого земельного участка на суммарное испарение (эвапотранспарация). 

Четвертый недостаток этих методов – игнорирование сильного влияния моментного дефицита 
воды в почве на степень формирования дополнительного водного запаса в ней во время осадков на 
период вегетации. 

Пятый недостаток – не учитывается постепенное (специфическое для отдельных растений) 
увеличение водоснабдительного слоя почвы с нарастанием корневой системы во время активной 
вегетации. 

Шестой недостаток известные методы не показывают значительные изменения податливости 
(чувствительности) сельскохозяйственных культур к снижению роста, развития и формирования 
урожая при одинаковом водном дефиците в различных периодов онтогенеза. 

В рамках разнообразных и динамических метеорологичных условии Болгарии, использование 
указанных методов целесообразно для управления водного статуса агроэкосистем. 

В связи с указанными особенностями, климатические методы не выходят за границы проектного 
решения для гидромелиоративного строительства и не следует использовать их для прецизного 
управления. 

Энергетический уровень водного статуса агроэкосистемы соответствует на величину 
максимально допустимого водного дефицита (МДВД) в корнеобитаемым слое почвы, который 
наблюдается на определенной период онтогенеза сельскохозяйственной культуры.  Реальный дефицит 
может достигнуть МДВД, но не превышает его в каждый момент рассматриваемого периода. 

Научная база управления учитывает изменение МДВД с постепенным увеличиванием мощности 
корнеобитаемого почвенного слоя и с другой стороныразличная податливость (чувствительность) 
сельскохозяйственной культуры к условиям увлажненности почвы на отдельные этапы ее развития. 

Определенный уровень влаги в почве соответствует различным величинам МДВД отдельных 
периодов развития культурных растений, в связи с увеличением корнеобитаемого слоя почвы и 
изменении ее физических свойств в глубине. Уровни увлажненности установлены в зависимости от 
водного потенциала листьев растения, почвы и окружающего атмосферного воздуха, посредством 
определенных экспериментальных связей с интенсивностью фотосинтеза, т.е. связывая 
физиологические зависимости с физические условия почвы и атмосферного воздуха на основе 
унифицированного показателя потенциал воды в растениях, почве и окружающего воздуха. 

 Выбор уровня водного статуса совершается в зависимости от: 
   а) наличия водных ресурсов и ирригационных сооружений; 
   б) планированного реального урожая; 
   в) вида сельскохозяйственной культуры; 
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Прежде чем рассмотреть эти методы, необходимо прецизировать терминологию: климат 
(климатические факторы) и погода (метеорологические факторы). Климат и погода определяются 
одинаковыми физическими показателями, а именно: температурой (єС) воздуха, относительной 
влажностью (%), скоростью ветра (m/s), продолжительностью (h) солнечного дня ( или солнечной 
радиации, J/m ) и осадками (1 l/m = 1mm водного столба = 1 m /da = 10 m /ha). В аграрной науке и 
практике очень часто единицей измерения площади используется декар (da), которая равна 1000 
квадратным метрам (m ). В этом смысле: 0,1ha = 1da = 1000m

Климат определяется долгосрочными (среднесезонными и многолетними) характеристиками, 
выраженные упомянутыми показателями. Например: арктический климат, умеренный климат, 
тропический климат.

Погода определяется текущими (моментными или краткосрочными, в порядке нескольких часов) 
величинами указанных показателей.

Отметим несколько основных недостатков климатических метов с точки зрения их 
использования дле четкого управления водного статуса агроэкосистем.

Первый недостаток существующих климатических методов состоит в том, что эти методы 
базированные на средние многолетние климатические данные, которые не указывают на моментные 
величины метеорологических показателей текущего вегетационного периода, с помощью которых 
возможно определить конкретный водный статус агроэкосистемы.

Второй недостаток этих методов тот, что они указывают на отдельные факторы, пропуская 
основные факторы, сильно влияющие на водный статус агроэкосистемы.

Третий недостаток этих методов в том, что не указывают на значительное влияние  моментного 
водного запас почвы каждого земельного участка на суммарное испарение (эвапотранспарация).

Четвертый недостаток этих методов игнорирование сильного влияния моментного дефицита 
воды в почве на степень формирования дополнительного водного запаса в ней во время осадков на 
период вегетации.

Пятый недостаток не учитывается постепенное (специфическое для отдельных растений) 
увеличение водоснабдительного слоя почвы с нарастанием корневой системы во время активной 
вегетации.

Шестой недостаток известные методы не показывают значительные изменения податливости 
(чувствительности) сельскохозяйственных культур к снижению роста, развития и формирования 
урожая при одинаковом водном дефиците в различных периодов онтогенеза.

В рамках разнообразных и динамических метеорологичных условии Болгарии, использование 
указанных методов целесообразно для управления водного статуса агроэкосистем.

В связи с указанными особенностями, климатические методы не выходят за границы проектного 
решения для гидромелиоративного строительства и не следует использовать их для прецизного 
управления.

Энергетический уровень водного статуса агроэкосистемы соответствует на величину 
максимально допустимого водного дефицита (МДВД) в корнеобитаемым слое почвы, который 
наблюдается на определенной период онтогенеза сельскохозяйственной культуры.  Реальный дефицит 
может достигнуть МДВД, но не превышает его в каждый момент рассматриваемого периода.

Научная база управления учитывает изменение МДВД с постепенным увеличиванием мощности 
корнеобитаемого почвенного слоя и с другой стороныразличная податливость (чувствительность) 
сельскохозяйственной культуры к условиям увлажненности почвы на отдельные этапы ее развития.

Определенный уровень влаги в почве соответствует различным величинам МДВД отдельных 
периодов развития культурных растений, в связи с увеличением корнеобитаемого слоя почвы и 
изменении ее физических свойств в глубине. Уровни увлажненности установлены в зависимости от 
водного потенциала листьев растения, почвы и окружающего атмосферного воздуха, посредством 
определенных экспериментальных связей с интенсивностью фотосинтеза, т.е. связывая 
физиологические зависимости с физические условия почвы и атмосферного воздуха на основе 
унифицированного показателя потенциал воды в растениях, почве и окружающего воздуха.

Выбор уровня водного статуса совершается в зависимости от:
а) наличия водных ресурсов и ирригационных сооружений;
б) планированного реального урожая;
в) вида сельскохозяйственной культуры;
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   г) возможности обеспечения необходимых питательных элементов в почве (путем применения 
удобрений) и густоты посевов; 

   д) использовании агротехники, севооборота и предшественника размещенным на участке, и др. 
Средством текущего контроля уровня увлажненности будет компьютеризированная технология 

прецизированного управления, которая отсчитывает периодически (в рамках трех суток) текущую 
метеорологическую информацию о конкретном вегетационном периоде, почвенно-физическую и 
биологическую информацию о конкретном участке и сельскохозяйственной культуры. 

Требования к технологии управления 
Основные требования, которые стоят при разрабатывании этой технологии управления 

следующие: 
1. Управление компьютеризированной технологии базировать на целостной научной основе с 

учетом достижений физики почвы, биофизики растительной популяции, агроэкологии, биологии, 
почвоведения, растениеводства, гидромелиоративной науки и прикладной математики, в том числе и 
фундаментальных физических и биологических законов. 

2. Технология должна показывать точно всех основных метеорологических показателей каждого 
года и в хронологической последовательности во время вегетации. 

3. Технологию разработать таким образом, чтобы давала возможность для частичной и полной 
автоматизации управления. 

4. Технология должна учитывать физические свойства почвы по площади и в глубину. 
5. Технология должна делать возможным: а) применение управления в районах (общинах), 

регионах (областях) и национальном масштабе без использовании капиталовых инвестиций и б) 
достичь высокую представительность данных. 

6. Применение компьютеризированной технологии упростить и сделать четким, без 
необходимости в значительной квалификации сельскохозяйственных производителей, операторов и 
агрономов кооперативов и аграрных ассоциаций. 

7. Организовать и использовать надежных коммуникаций между Центром управления (ЦУ), 
метеорологических станций (МС), станций для измерения осадков и оперативных групп занимающиеся 
поливками с помощью существующей ирригационной технике. 

При разрешении проблем, связанные с прецизированием управления водного статуса как одним 
из основных факторов продуктивности агроэкосистемы, возникают и формулируются научные задачи 
и задачи прикладного и организационного характера к достижению основной цели. Использованы 
наши (автора) и чужие конкретные достижения при разрешении поставленных задач. Проверка и 
адаптирование теоретических постановок и моделей, включенные в технологии на разных уровнях в 
конкретных условиях, основной аспект при разработке автором и практического внедрения 
технологии. 

Видно, что достижение основной цели невозможно с помощью методов локального 
периодического измерения почвенной влажности в глубине корнеобитаемого слоя почвы на уровне 
необходимой представительности данных о многих производительных участков в данном районе и в 
стране. Применение климатических методов, которые отсчитывают один или несколько 
метеорологических показателей и которые пользуются средними многолетними данными на десять 
дней, месяцы не разрешают выйти за рамки проектного решения. Эти методы непригодны для 
прецизированного управления водного статуса из за отсутствия целостной научной основы. 
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