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МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА РЕГІОНАМИ

Розвиток національного господарського комплексу в су часних умовах 
глобалізації та регіоналізації економічних відносин вимагає й радикального перегляду 
механізмів залучення природних ресурсів у відтворювальний процес. Принциповим 
моментом при цьому є забезпечення ресурсно-екологічної безпеки соціально-
економічного розвитку, що й лімітує темпи, пропорції та обсяги ко мерціалізації 
й інтернаціоналізації окремих складових «природного капіталу». Особливою 
актуальністю відзначаються проблеми вико ристання водних ресурсів, адже це та 
складова національного багат ства, що відіграє не лише важливу роль у забезпеченні 
потреб вироб ничого сектору, а й сприяє динамізації взаємодії господарського 
комплексу з навколишнім середовищем [3, с.15].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі аналізу використання 
водних ресурсів у господарському комплексі присвячені дослідження провідних 
вітчизняних учених, серед яких: М. Хвесика [1, с.105], В. Голяна [4, с.85], А. 
Яцика, С. Дорогунцова, І. Головинського, В. Сташука, Е. Зіня, де обґрунтовуються 
перспективні напрями розвитку національного водогосподарського комплексу в 
умовах глобалізації та регіоналізації.  [3, с.26]. Розробка методик оцінки певного виду 
компонентів природи, в тому числі водних ресурсів присвячені роботи Д. Ляшенко, 
С. Размєтаєв тощо [2, с.25]. Однак згадані дослідження спрямовані на вивчення та 
наукове обґрунтування окремих процесів та різних компонентів навколишнього 
природного середовища. Проте проблема оцінки водних ресурсів у розрізі процесів 
споживання та використання їх підприємствами не відображена в однозначному 
аспекті серед сучасних науковців. На нашу думку, необхідним є розроблення та 
практична апробація методики оцінки рівня споживання та використання певних 
компонентів природи на прикладі певної галузі для можливості реальної оцінки 
впливу виробничо-господарської діяльності підприємств на оточуюче природне 
середовище, що відображає рівень екологоконструктивної роботи фірми та сприяє 
розв’язанню нагальних екологічних проблем та попередженню появи можливих. 
Головною метою даного дослідження є формування методики оцінки рівня 
споживання та використання водних ресурсів підприємствами та її практичне 
застосування на прикладі підприємств хімічного комплексу.

Виклад основного матеріалу. Сучасна щорічна потреба населення і галузей 
економіки у водних ресурсах становить приблизно 15 млрд м3 , при цьому основними 
водокористувачами виступає промисловість – 36% [4, с. 90].  Через відсутність 
уніфікованих індикаторів ефектив ності водокористування,  надто проблематично 
виявити першооснову та чинники нераціонального водоспоживання, забруднення 
водних об'єктів та деградації водних екосистем. Тому варто зосередити увагу 
на визначенні тих показни ків водокористування, які б відображали екологічно 
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допустимі та економічно обґрунтовані масштаби використання водних ресурсів, 
а також виявленні чинників, що визначають їх рівень. Для цього необхідним є 
проведення комплексного аналізу.

Комплексний аналіз впливу сучасного виробництва на стан навколишнього 
природного середовища передбачає використання методів визначення впливу 
виробничих процесів на довкілля спираючись на натуральні показники: концентрація 
шкідливих домішок у середовищах, маса шкідливих речовин, які потрапляють у 
довкілля протягом року, ступінь їхньої відповідності нормам (ГДК, ГДВ, ГДС та ін.).

Основними методами оцінки рівня споживання та використання водних 
ресурсів підприємствами виступають: порівняльний та групувань (оцінка 
екологічного та соціально-економічного розвитку галузі та функціонування 
підприємств); статистичний та економіко-математичний аналіз (оцінка рівня 
споживання за допомогою визначення середніх значень та рангування показників).

Процес оцінки повинен бути комплексним, усебічно охоплювати всі явища 
і процеси, а тому  вважаємо доцільним проводити його за наступними напрямками: 
оцінка показників використання води; оцінка показників водовідведення.

Оцінювання рівня споживання та використання водних ресурсів 
підприємствами хімічного комплексу необхідно проводити у декілька етапів.

І етап. Формування інформаційної бази для характеристики природно-
ресурсного потенціалу областей України за останні роки, яка повинна вміщувати 
наступну інформацію: кількість річок в області, наявність ставків і водосховищ 
в адміністративних утвореннях, забір води із природних водних об’єктів, обсяг 
оборотної та послідовно (повторно) використаної води, частка оборотної та 
послідовно використаної води в загальному обсязі використання води на виробничі 
потреби за відповідні роки. Формування інформаційної бази допомагає відобразити 
загальні тенденції споживання та використання рівня водних ресурсів по окремим 
регіонах.

ІІ. Визначення чинників, які свідчать про рівень споживання водних ресурсів 
підприємствами певної галузі. До таких чинників, на нашу думку, слід віднести 
рівень використання води, який включає такі показники як: всього використано 
води, використано води на виробничі потреби; рівень відведення зворотних вод 
у поверхневі водні об’єкти, який включає такі показники як: всього відведено 
зворотних вод, відведено забруднених зворотних вод. На нашу думку, можливим 
є використання і інших загальнодоступних показників, що відображають рівень 
споживання та використання водних ресурсів. 

ІІІ. Стандартизація показників. Визначення середнього значення показника 
за відповідні звітні періоди та проставлення відповідного рангу регіону за кожним із 
показників у розрахунку від найменшого до найбільшого значення.

ІV. Узагальнення даних. Визначення рейтингу регіону з врахуванням 
всіх показників. Розподіл регіонів за рівнем споживання та використання води 
підприємствами досліджуваної галузі.

Розроблена методика оцінки рівня споживання та використання водних 
ресурсів апробована на прикладі підприємств хімічного комплексу. Інформаційною 
базою виступали показники водоспоживання та водовідведення по окремим регіонам, 
зібрані із Регіональних доповідей про стан навколишнього природного середовища 
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за 2006-2010 роки за відповідні області. Результати розрахунків середнього значення 
рейтингу за всіма показниками подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Результати розрахунку оцінки рівня споживання та використання 

водних ресурсів підприємствами хімічного комплексу за регіонами
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 АР Крим 25 25 17 1 17 18
2 Вінницька 9 10 12 1 8 11
3 Волинська 10 9 1 1 5,25 8
4 Дніпропетровська 22 23 21 24 22,5 24
5 Донецька 17 19 16 21 18,25 19
6  Житомирська 7 7 1 1 4 7
7 Закарпатська 8 8 11 1 7 9
8 Запорізька 12 13 13 17 13,75 15
9 Івано-

Франківська 19 18 22 18 19,25 21
10 Київська 13 14 1 1 7,25 10
11 Кіровоградська 1 1 1 1 1 1
12 Луганська 23 22 23 25 23,25 25
13 Львівська 11 11 14 19 13,75 14
14 Миколаївська 4 1 1 1 1,75 4
15 Одеська 18 17 20 1 14 16
16 Полтавська 15 15 1 1 8 11
17 Рівненська 21 21 24 20 21,5 23
18 Сумська 20 20 19 23 20,5 22
19 Тернопільська 1 1 1 1 1 1
20 Харківська 14 12 17 22 16,25 17
21 Херсонська 5 6 1 1 3,25 5
22 Хмельницька 1 1 1 1 1 1
23 Черкаська 24 24 25 1 18,5 20
24 Чернівецька 6 5 1 1 3,25 5
25 Чернігівська 17 16 15 1 12,25 13
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Виходячи із даних таблиці, можна виділити області із високим, середнім 
та низьким рівнем споживання та використання води підприємствами хімічного 
комплексу. Розподіл здійснюємо із розрахунку: при рейтинговій оцінці від 1 до 7 – 
низький рейтинг; від 8 до 15 – середній; від 16 до 22 – високий.  Результати у таблиці 2.

Таблиця 2
Кластери, сформовані за рівнем споживання та використання води 

підприємствами хімічного комплексу 
Рівень 

споживання та 
використання 

води 

Регіон

Високий

Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, 
Луганська, Сумська, Рівненська, Черкаська, Автономна 
республіка Крим.

Середній
Київська, Одеська, Волинська, Вінницька, Закарпатська, 
Чернігівська, Запорізька, Львівська, Полтавська.

Низький
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Житомирська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Чернівецька.

Таким чином, встановлено, що регіонами з найвищим ступенем споживання 
та використання води серед підприємств хімічного комплексу є Харківська, 
Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Луганська, Сумська, Рівненська, 
Черкаська області та Автономна республіка Крим. Це пояснюється розміщенням 
на території регіонів потужних промислових гігантів хімічної промисловості: по 
виробництву мінеральних добрив (ВАТ «ДніпроАзот» Дніпропетровська обл., ПАТ 
«Азот» м. Черкаси, ВАТ «Рівнеазот», ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»» 
Луганська обл., ВАТ «Концерн Стирол» Донецька обл., ЗАТ «Кримський Титан»), 
побутової хімії, гірничо-хімічному виробництві (ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» 
Івано-Франківська обл., ВАТ «Баглійкокс, ВАТ «Дніпродзерджинський коксохімічний 
завод» Дніпропетровська обл. тощо), содового виробництва (ВАТ «Лисичанська 
сода» Луганська обл., ВАТ «Кримський содовий завод») та інших видах виробництв.

Висновки та пропозиції: Розвиток промисловості здійснюється за рахунок 
діяльності окремих підприємств, які працюють на території тієї чи іншої області. 
Розроблена автором методика дає реальні уявлення про рівень водоспоживання 
та водовідведення підприємств, що дає можливість більш ефективно здійснювати 
державне регулювання комплексу,  контролюючи ефективність впровадження 
заходів по скороченню споживанню води, ефективності її очистки, встановлення 
лімітів на забір води.
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