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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ     

МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСНИХ ВИРОБНИЧИХ       

УПРАВЛІНЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

У статті наведено результати обґрунтування розробленої методики    

еколого-економічного оцінювання використання майнового потенціалу 

обласних виробничих управлінь меліорації та водного господарства.  

 

Substantiation of ecological and economic evaluation method of regional    

production administrations of land-reclamation and water economy are       

resulted in the article.  

 

Ефективність формування, використання та відтворення майнового 

потенціалу є ключовим чинником, що визначає якісні та кількісні показники 

функціонування кожного господарюючого суб’єкта, галузі та країни в ціло-

му. Це стосується і водогосподарського комплексу.  

Для комплексного оцінювання ефективності використання об’єктів май-

нового потенціалу водогосподарського комплексу слід, на нашу думку, вра-

ховувати і економічну, і екологічну характеристики діяльності останнього. 

Така пропозиція пояснюється тим, що саме еколого-економічна оцінка май-

нового потенціалу водогосподарського комплексу дає змогу враховувати і кі-

лькісну (економічну), і якісну (екологічну) характеристики використання 

майнового потенціалу комплексу. Врахування лише вартісної величини май-

нового потенціалу дозволить забезпечити управління ним тільки у коротко-

строковій перспективі та у обмеженому масштабі. В свою чергу, екологічна 

оцінка гарантує можливість стратегічного управління та планування діяльно-

сті водогосподарських об’єктів по всій країні, визначення проблем та перспе-

ктив галузі, захисту вітчизняної економіки від економічної та екологічної ка-

тастроф.   

В Україні відсутня методика еколого-економічного оцінювання викорис-

тання майнового потенціалу водогосподарського комплексу, яка б дозволила 

враховувати всі особливості діяльності останнього. Саме тому, розгляд та 

удосконалення існуючих підходів до еколого-економічного оцінювання ви-

користання майнового потенціалу водогосподарськими об’єктами займає 

пріоритетне місце у сучасній науці.       

Вагомий внесок у розробку теоретико-методичних засад еколого-

економічного механізму ефективного використання майнового потенціалу 
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водогосподарського комплексу зробили такі вітчизняні та іноземні вчені, як 

Балацький О.Ф., Буркинський Б.В., Денисюк О.Г., Завгородній В.П.,               

Зінь Е.А., Лагун М.І., Мелешкіна М.Т., Тарасюк Г.М., Харічков С.К., Чума-

ченко М.Г., Шевчук В.Я., Шеремет А.Д, Ковальов В.В., Одум Ю. 

До переліку науковців та практиків, які здійснили внесок в опрацювання 

наукової проблематики, пов’язаної з еколого-економічним оцінюванням при-

родо-ресурсного комплексу належать: Варанкін В.В., Гофман К.Г., Данили-

шин Б.М., Хвесик М.А., Муховіков М.А., Нестеров Л.І., Струмилін С.Г.              

та інші. 

Метою даного дослідження є розробка методики еколого-економічного 

оцінювання використання майнового потенціалу водогосподарського ком-

плексу обласних виробничих управлінь меліорації та водного господарства 

як ключових складових потенціалу даного комплексу. 

Основною умовою еколого-економічного оцінювання майнового поте-

нціалу водогосподарського комплексу є, на нашу думку, розгляд цього поте-

нціалу як складної систем. Для структуризації даної системи ми пропонуємо 

використати метод функціональної декомпозиції [1, С. 248 ].  

Схематично порядок та можливості використання методу функціональної 

декомпозиції для оцінки майнового потенціалу водогосподарського комплек-

су наведені на рисунку. 

Для структуризації майнового потенціалу водогосподарського комплексу 

нами було обрано: обласні виробничі управління меліорації та водного гос-

подарства, басейнові управління водних ресурсів; управління магістральних 

каналів. Такий вибір пояснюється тим, що, саме ці складові формують один з 

ключових блоків комплексу та забезпечують виконання ключових його фун-

кціональних повноважень. 

Наступним етапом пропонованої методики є еколого-економічне оціню-

вання використання майнового потенціалу обласних виробничих управлінь 

меліорації та водного господарства, які, в свою чергу, за результатами прове-

деної вище функціональної декомпозиції є одним з основних елементів дос-

ліджуваної системи.  

Рейтингова еколого-економічна оцінка використання майнового потенці-

алу по облводгоспах України у 2008 р. наведена у таблиці. 

В основі оцінювання – рейтинговий метод оцінки облводгоспів. При цьо-

му у якості основної економічної (кількісної) характеристики візьмемо бала-

нсову вартість основних меліоративних фондів по управліннях у 2008 р.; еко-

логічною (якісною) складовою, на нашу думку, є об’єми води в системах зво-

ротного водоспоживання, оскільки основною функцією обласних виробничих 

управлінь меліорації та водного господарства є раціональне з екологічної то-

чки зору використання водних ресурсів та забезпечення водою потреб насе-

лення та галузей народного господарства. 
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Рисунок. Схема функціональної декомпозиції майнового потенціалу  

водогосподарського комплексу1

                                                 
1 Розроблено автором 
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Рейтингова еколого-економічна оцінка використання майнового потенціалу обласних виробничих управлінь  

меліорації та водного господарства у 2008 р. 

 

Назва установи (ор-

ганізації) 

Балансова вартість ос-

новних меліоративних 

фондів, млн грн [2] 

Оцінка 

(бали) 

Об’єми води в систе-

мах зворотного водо-

споживання,  

млн м
3 
[3] 

Оцінка 

(бали) 

Загальна рей-

тингова оцінка 

Бали 
Міс-

це 

Волинський 1037 2 38 20 22 9 

Дніпропетровський 514,9 9 5637 4 13 3 

Донецький 326 11 7784 2 13 3 

Житомирський 800  6 247 13  19 7 

Закарпатський 115,8 21 1 21  42 17 

Запорізький 979,84 3 9507 1  4 1 

Ів.-Франківський  900 5 2104 8  13 3 

Київський 278,9 13 796 11  24 10 

Кіровоградський 300  12 123 16  28 12 

Луганський 573 8 2555 7  15 5 

Львівський 253,9 14 119 17  31 13 
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продовження таблиці 

Назва установи (ор-

ганізації) 

Балансова вартість ос-

новних меліоративних 

фондів, млн грн 

Оцінка 

(бали) 

Об’єми води в систе-

мах зворотного водо-

споживання,  

млн м
3 

Оцінка 

(бали) 

Загальна рейтин-

гова оцінка 

Бали Місце 

Миколаївський 386 10 3608 5 15 5 

Одеський 1482,6 1 164 15 16 6 

Полтавський 950 4 938 10 14 4 

Рівненський 779 7 6093 3 10 2 

Сумський 124,3 20 185 14 34 14 

Тернопільський 200 16 46 19 35 15 

Харківський 174,7 17 1574 9 26 11 

Херсонський 150 18 59 18 36 16 

Хмельницький 221 15 2574 6 21 8 

Черкаський 145,5 19 641 12 31 13 

Еталонна організа-

ція 

1482,6 - 9507 - - - 
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Доцільність використання саме рейтингового методу оцінки, на нашу ду-

мку, є цілком обґрунтованою, оскільки, дає змогу визначити позицію кожно-

го облводгоспу з точки зору ефективного використання майнового потенціа-

лу шляхом порівняння показників облводгоспів з еталонною організацією. 

Ранжування облводгоспів за рейтингом передбачає пошук за кожним показ-

ником максимального значення і запис його по рядку умовної еталонної ор-

ганізації.  

В нашому випадку максимальне значення за розміром балансової вартості 

основних меліоративних фондів має Одеський облводгосп, а за об’ємами во-

ди в системах зворотного водоспоживання – Запорізький. Ці значення відо-

бражаємо по еталонній організації. Для кожного облводгоспу розраховуємо 

значення рейтингової оцінки за обома показниками. При чому об’єкти ран-

жуються в порядку зменшення рейтингової оцінки, тобто найвищий рейтинг 

буде у того облводгоспу, який має мінімальне значення.  

Провівши ранжування облводгоспів за обома показниками, слід відзначи-

ти, що в більшості випадків досить складно однозначно визначити загальну 

рейтингову оцінку. Це пов’язано з тим, що дані за окремими об’єктами дос-

лідження є досить суперечливими, тобто один показник може мати максима-

льне значення, в той час як інший – мінімальне. Для того, щоб врахувати зна-

чення за обома показниками, які мають однакову вагу при оцінюванні можна 

обчислити загальну суму балів за кожним облводгоспом. Той об’єкт, який 

має найбільше значення по балах і є першим у  рейтингуванні.   

За результатами еколого-економічного рейтингування облводгоспів з точ-

ки зору ефективного використання ними майнового потенціалу (таблиця), 

перше місце у рейтингу займає Запорізький облводгосп, який, в свою чергу, 

характеризується найбільшими об’ємами води в системах зворотного водо-

постачання (9507 млн м
3
) та однією з найбільших за розмірами балансової 

вартості основних меліоративних фондів (979,84 млн грн). Останнє місце у 

рейтингу займає Закарпатський облводгосп, який має на своєму балансі най-

менше меліоративних фондів (115,8 млн грн) та характеризується найнижчи-

ми об’ємами зворотного водоспоживання – 1 млн м
3
. 

За результатами еколого-економічного ранжування певні об’єкти набрали 

однакову кількість балів, не дивлячись на різні значення індивідуальних по-

казників (Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський облводгоспи). 

Такий результат зумовлений тим, що такі об’єкти мають спільні ознаки: геог-

рафічне розташування, галузеву специфіку та обсяги діяльності, тому при ро-

зрахунку єдиного інтегрованого показника розмістимо їх на одному рівні. 

Слід відзначити деяку обмеженість рейтингової оцінки ефективності ви-

користання майнового потенціалу облводгоспів України. Це проявляється у 

тому, що в деяких випадках сума рейтингів областей за двома показниками 

виявилася однаковою, хоча водогосподарський потенціал цих областей сут-

тєво відрізняється. Це пояснюється різною природою обох показників, за 

якими відбувається еколого-економічна оцінка використання майнового по-
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тенціалу. 

Результати проведеного еколого-економічного оцінювання викорис-

тання майнового потенціалу складовими водогосподарського комплексу  вка-

зують на негативну ситуацію, що склалась по окремих облводгоспах. Так, ті 

області, в розпорядженні яких перебувають значні обсяги фінансування мелі-

оративних фондів не використовують їх для забезпечення раціонального во-

докористування шляхом зворотного водоспоживання (Волинський, Одесь-

кий). В свою чергу, інші облводгоспи здійснюють значний внесок у зворотне 

водоспоживання за умови незначних обсягів власних меліоративних фондів 

(Миколаївський, Харківський, Хмельницький).     

Провівши таке ранжування облводгоспів за двома показниками, слід за-

уважити дещо суб’єктивний характер такого дослідження, оскільки до розра-

хунку можна брати й інші показники, пов’язані з виконанням основних фун-

кціональних повноважень елементів водогосподарського комплексу. Однак, 

на нашу думку, чим більше показників буде взято у розрахунок, тим вищим 

буде рівень суперечливості отриманих індивідуальних даних.  
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