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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вибір альтернативних шляхів розвитку водогоспо#

дарських систем має базуватися на достатній об#
грунтованості управлінських рішень, які грунтуються на
об'єктивній оцінці ефективності основних процесів у во#
догосподарських системах. Оцінювання ефективності
просторового розвитку водогосподарських систем на
базі відповідної системи критеріїв та індикаторів по#
винні стати основою для прийняття стратегічних, так#
тичних та оперативних рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розгляду питань оцінки ефективності функціонуван#

ня водогосподарського комплексу, водокористування,
водних ресурсів присвячено ряд наукових праць. Резуль#
тати досліджень представлені в наукових роботах відо#
мих вітчизняних та зарубіжних вчених: Горев Л., Деми#
денко А., Дорогунцов С., Дьяков О., Закорчевна Н., Ле#
вит#Гуревич Л., Матвійчук О., Попова С., Пряжинська
В., Хвесик М., Хоружий П., Шутяк С., Ярошевський Д.
Подальшого вивчення, обгрунтування та уточнення по#
требують питання щодо оцінювання ефективності про#
сторового розвитку водогосподарських систем, визна#
чення основних критеріїв та показників оцінювання, по#
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Визначено зміст поняття "просторовий розвиток водогосподарських систем", що характеризується як ди5

намічний процес кількісних і якісних змін у водогосподарських системах, які визначаються сукупністю чин5

ників, що впливають на якість водоресурсного середовища, водозабезпечення населення та економіки, еколо5

гобезпечне водоспоживання, відтворення та збереження водоресурсного потенціалу. Розкрито сутність та ос5

новні засади формування системи оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських сис5

тем, що охоплює технологічну, економічну, екологічну, соціальну та інституціональну складові. Обгрунтовано

схему оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем, що включає основні скла5

дові процесу: оцінювання водоресурсного потенціалу, водоресурсних відносин, системи управління водогос5

подарським комплексом та витрати на управління водогосподарськими системами. Визначено відповідні кри5

терії та показники оцінювання ефективності просторового розвитку водогосподарських систем.

The definition of "spatial development of water economy systems" was identified. It is described as a dynamic process

of quantitative and qualitative changes in water economy systems, which is determined by a set of factors that affect the

quality of water resources environment, water supply for community and its economy, ecologically safe water

consumption, restoration and conservation of water resources potential. The essence and basic principles of forming a

system of evaluation of the effectiveness of spatial development of water economy system were revealed, that comprising

technological, economic, environmental, social and institutional components. The layout to evaluate the effectiveness

of spatial development of water economy systems has been established. It includes the main parts of the process: evaluation

of water resources potential, water resources relations, management of water resource's complexes, as well as expenditures

on water resources management. Appropriate criteria and indicators evaluating the effectiveness of spatial development

of water economy systems were identified.
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будови структури оцінювання. Саме зазначеним питан#
ням присвячена ця праця.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою статті є розкриття сутності понят#

тя "просторовий розвиток водогосподарських систем"
та визначення основних засад формування системи оці#
нювання рівня ефективності їх розвитку із визначенням
відповідних критеріїв та показників оцінювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Водогосподарські системи (ВГС) за своїм змістом є
складними багатоелементними формаціями із внутрішніми
та зовнішніми зв'язками і визначаються як сукупність по#
в'язаних між собою водних об'єктів, гідротехнічних, водо#
провідних, каналізаційних та інших споруд, призначених для
забезпечення раціонального використання і охорони вод#
них ресурсів. Згідно зі своїм призначенням функціонуван#
ня ВГС спрямоване на оптимальне задоволення запитів
водокористувачів. Вони розглядаються як невід'ємні части#
ни більш складної системи — водогосподарський комплекс.

Усім ВГС як і іншим структурним одиницям характерні
зміни в часі, що проявляються в процесі їх розвитку у
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відповідному просторі. У цілому просторовий розвиток
спрямований на мінімізацію навантаження на природ#
но#ресурсний потенціал і скорочення економічних та
інших витрат на обслуговування інфраструктурних
об'єктів. Зміст категорії "просторовий розвиток водо#
господарських систем" характеризується як динамічний
процес кількісних і якісних змін у ВГС, які визначають#
ся сукупністю чинників, що впливають на якість водо#
ресурсного середовища, водозабезпечення населення та
економіки, екологобезпечне водоспоживання, відтво#
рення та збереження водоресурсного потенціалу. Виз#
начення ефективності просторового розвитку водогос#
подарських систем є складним питанням.

Будь#яка водогосподарська діяльність передбачає
витрати водних та інших ресурсів й отримання певних ре#
зультатів. Із однієї і тієї ж кількості ресурсів можна от#
римати різні результати, тому звідси і випливає поняття
ефективності водогосподарської діяльності (рис. 1).

Сучасний стан просторового розвитку ВГС харак#
теризується великим набором показників, кожен з яких
в окремому часовому періоді може зростати або зни#
жуватися. Система показників для оцінки ефективності

просторового розвитку ВГС повинна відображати най#
важливіші якісно#кількісні характеристики, а в сукуп#
ності — давати уявлення про узагальнену характерис#
тику розвитку ВГС. Оцінювання ефективності просто#
рового розвитку ВГС має базуватися на водовіднов#
лювальному принципі і відображати зміни якості води
внаслідок дії антропогенних чинників.

Враховуючи специфіку та вплив факторів на стан і
розвиток ВГС, система оцінювання ефективності їх роз#
витку має охопити технологічну (техніко#економічну),
економічну, екологічну, соціальну та інституціональну
складові. При цьому результати водогосподарської діяль#
ності є досить різноманітними і можуть бути представлені
у вартісній, відносній, натуральній, соціальній формах.

Будь#який технологічний процес в усіх галузях еко#
номіки передбачає використання водних ресурсів, тому
й виникає необхідність визначення технологічної ефек#
тивності. Дана категорія відображає результат взаємодії
факторів водогосподарської діяльності, що характери#
зує досягнуту продуктивність водних та інших ресурсів,
які використовуються ВГС як засоби виробництва. Не#
обхідними показниками для визначення технологічної
ефективності є зношення технічного устаткування, ка#
пітальні вкладення, енергозабезпечення для водопоста#
чання та водовідведення, прогресивність технологій (ма#
ловодних, водоочисних, водозберігаючих) та ін.

Для забезпечення відтворення основних виробничих
засобів важливе характеристика має вивчення їхнього
стану та використання [1], що є важливим фактором
підвищення ефективної діяльності ВГС (табл. 1).

Для всебічного аналізу та оцінювання техніко#еко#
номічної ефективності ВГС важливими є показники рен#
табельності. В них відбивається вплив усіх чинників —
природних, економічних і організаційно#господарських,
а також дія зовнішнього середовища, зокрема тих
сторін, на які суб'єкти господарювання не впливають. З

економічної точки зору, рентабельність —
характеризує економічну ефективність ви#
робництва, за якої суб'єкт господарюван#
ня за рахунок фінансової виручки від реа#
лізації продукції (робіт чи послуг) повністю
відшкодовує витрати на її виробництво й
одержує прибуток як головне джерело
розширеного відтворення.

Досягнутий рівень технологічної ефек#
тивності водогосподарської діяльності сут#
тєво впливає на економічний розвиток, на#
самперед через існування постійних витрат,
на які суб'єкти господарювання в коротко#
строковому періоді впливати не можуть.
Співвідношення між водними й іншими ре#
сурсами і результатами господарської
діяльності, при якій отримують вартісні по#
казники ефективності водогосподарської
діяльності, відображає економічну ефек#
тивність. Головний критерій оцінювання
економічної ефективності розвитку ВГС є
рівень забезпечення водними ресурсами на#
селення та господарського комплексу.

Економічна ефективність розвитку ВГС
оцінюється широким набором економічних
показників, які відображають кількісну і
якісну характеристику економічних явищ і
процесів, числовим виразом окремих кате#
горій і понять. При цьому можливі різні
варіанти співвідношення: 1) ресурси і ре#
зультати виражені у вартісній формі; 2) ре#
сурси — у вартісній, а результати — у на#
туральній формі; 3) ресурси — у нату#
ральній, а результати — у вартісній формі,
тобто залежно від того, який аспект діяль#
ності ВГС планується відобразити. Систе#
ма економічної ефективності розвитку ВГС
повинна повністю розкривати дві взаємо#
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Рис. 1. Формування ефективності водогосподарської
діяльності

Таблиця 1. Критерії та показники стану та ефективності використання
основних засобів ВГС

Фк — балансова вартість основних виробничих засобів;
Вп — вартість виробленої продукції;
Фз — залишкова вартість основних виробничих засобів;
М — вартість майна підприємства;
Зо — сума зносу основних виробничих засобів;
Ч — середньооблікова чисельність працівників;
Фу — вартість уведених основних виробничих засобів;
Фв — вартість виведених основних виробничих засобів;
Кз — коефіцієнт зносу основних виробничих засобів;
Пз — загальний прибуток підприємства.
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пов'язані і взаємодоповнюючі результативні сторони
діяльності суб'єктів господарювання — раціональність
використання ними водних ресурсів через показники за#
гального ефекту, приведені до одиниці обсягу води, і
економічність виробництва, показники якої розкрива#
ли б, якою ціною одержано цей ефект.

Тому для оцінки ефективності водокористування
слід широко використовувати показники номінальної та
фіскальної віддачі забраної води, ефективності викори#
стання, вартісні показники частки водних ресурсів у
собівартості продукції, водомісткість ВВП та ін. Тобто
економічні показники відображають якісні та кількісні
зміни в розвитку ВГС, а їх розмір залежить від розвит#
ку водного господарства та економіки в цілому і свідчать
про їх об'єктивність та ймовірність.

Водні ресурси виступають базовим елементом не
лише господарської діяльності, а й загалом фізичного
життя людей. Серед природних ресурсів вода займає
виняткове місце, тобто це та речовина, яка не може бути
замінена іншою. Вода — це суспільне благо і необхідна
умова існування людей. Доступність до водних джерел,
водозабезпеченість населення якісною водою характе#
ризує соціальна ефективність розвитку ВГС.

У цілому, соціальна ефективність відображає пол#
іпшення соціальних умов життя людей (покращення
умов праці і побуту, поліпшення зовнішнього довкілля,
підвищення рівня зайнятості і безпеки життя людей,
скорочення тривалості робочого тижня без зменшення
заробітної плати, ліквідація важкої фізичної праці
тощо). У водогосподарській сфері соціальна ефек#
тивність націлена на підвищення якості життя людей
шляхом постійного поліпшення екологічних показників
водоресурсних систем. Вона частково залежить від еко#
номічної ефективності. Вона, за однакових інших умов,
буде тим вищою, чим вищого рівня економічної ефек#
тивності досягнуто. Соціальна ефективність не завжди
може бути кількісно визначена. Проте досить грунтов#
но про досягнуту соціальну ефективність можна суди#
ти за показниками, визначеними у динаміці.

При стійкому соціально#економічному розвитку водні
ресурси не повинні використовуватися швидше, ніж при#
рода може їх відновити. В умовах гострої екологічної кри#
зи саме екологічна складова є пріоритетною. Необхідність
охорони водних джерел, відтворення і раціональне вико#
ристання водних ресурсів пов'язана з екологічною ефек#
тивністю, яка досягається через раціональне використан#
ня водних ресурсів, збереження та відновлення їх природ#
них характеристик. Екологічна ефективність розвитку ВГС
характеризується можливістю зменшення наслідків інтен#
сивного антропогенного впливу і втручання у водні еко#
системи, створення умов для розширеного відтворення
водних ресурсів. Саме екологічна ефективність сприяє
підвищенню соціальної ефективності.

Екологічна ефективність розвитку ВГС тісно пов'я#
зана з економічною ефективністю і поєднання еконо#
мічних і екологічних показників в оцінювані ефектив#
ності формують еколого#економічну складову.

У реальності еколого#економічну ефективність ви#
користання водних ресурсів визначають як економічну
результативність комплексу заходів, які проводяться з
метою покращення якості та підвищення продуктив#
ності водних ресурсів. Тобто акцентується увага на ре#
зультативності виробничого процесу з урахуванням
екологічного впливу господарської діяльності на водні
об'єкти, і в першу чергу, на якісний стан водних ресурсів.
З цієї точки зору, еколого#економічна ефективність
розглядається з позиції максимізації економічної виго#
ди від комплексу заходів, які проводяться з метою по#
кращення якості водних ресурсів та підвищення про#
дуктивності виробництва за умов забезпечення вимог
екологічно сталого розвитку. Найбільш відповідними
чинниками впливу на рівень еколого#економічної ефек#
тивності розвитку ВГС доцільно вважати: діючі техно#
логії водокористування, водоочистки, екологічний стан

водних ресурсів, продуктивність водогосподарських
споруд та ін.

Недосконалість технологій водопідготовки та водо#
користування та складна екологічна ситуація визнача#
ють актуальність підвищення ефективності управління
водними ресурсами. Формування надійної системи
інституціонального забезпечення раціонального водо#
користування потребує визначення дієвості управлінсь#
ких структур через інституціональну ефективність роз#
витку ВГС. Інституціональна ефективність відображає
дієвість інституціонального базису у сфері водоресур#
сних відносин, законодавчої бази регулювання водоко#
ристування, рівень налагодження системи відносин між
суб'єктами і об'єктами регулювання.

У системі оцінювання та прийняття управлінських
рішень у водогосподарській галузі, що підтримуються
Світовим банком, закладено вимоги: всеохоплююча
діяльність, спрямована на збереження та відтворення
водних ресурсів у поєднанні з децентралізацією управ#
ління та постачання водних ресурсів, розширення ме#
тодики ціноутворення на цей ресурс, залучення до ви#
рішення питань ефективної водогосподарської діяль#
ності всіх зацікавлених сторін. Такий підхід полегшує
з'ясування цінності водних ресурсів як базового екоси#
стемного елементу і як ресурсу для економічної діяль#
ності. При цьому він вимагає ефективної методики ство#
рення комплексних екологічних та економічних моде#
лей оцінювання водних ресурсів [3, с. 53].

Враховуючи розглянуті елементи системного оціню#
вання ефективності просторового розвитку водогоспо#
дарських систем, можна схематично впорядкувати ос#
новні складові процесу — це оцінювання водоресурс#
ного потенціалу, водоресурсних відносин, системи
управління водогосподарським комплексом, витрати на
управління ВГС (рис. 2).

Водоресурсний потенціал оцінюється за допомогою
кількісних, якісних та вартісних критеріїв. Правильна
оцінка водних ресурсів як природного ресурсу може
служити не лише для оптимально їх використання, а й
може бути засобом економічного регулювання якості
води, вибору варіантів господарських рішень у процесі
охорони навколишнього середовища. Оцінка води як
природного ресурсу має враховувати корисні споживчі
характеристики (біохімічний склад, місцезнаходження
джерела і т.д.), тобто усі дані від природи.

Враховуючи положення Водної Рамкової Директи#
ви ЄС (2000/60/ЄС) [2], в яких вимагається введення
нових підходів до управління водами, перехід на євро#
пейські принципи водного менеджменту, оцінка водних
ресурсів як природного ресурсу є необхідною складо#
вою оцінювання ефективності розвитку ВГС. Основною
метою Водної Рамкової Директиви ЄС є досягнення
"доброго" (екологічного і хімічного) стану усіх вод (по#
верхневих і грунтових) до 2015 року. Для водойм, що
мають статус гірше "доброго", повинні розроблятися і
реалізовуватися плани заходів, з метою покращення
їхнього стану до "доброго". Для визначення цього ста#
ну важливу місце займає дієва система моніторингу і
повноцінна оцінка екологічного потенціалу та хімічно#
го стану води.

Забезпечення збалансованого водокористування,
охорона водних об'єктів, захист територій від шкідли#
вої дії вод та ін. можливі при такій системі управління
водними ресурсами, яка забезпечуватиме процес ухва#
лення і реалізацію управлінських рішень, що сприяти#
муть найбільшому соціальному, економічному й еколо#
гічному ефекту і створюватимуть умови для ефектив#
ної взаємодії учасників водоресурсних відносин.

Ефективність водокористування визначається че#
рез еколого#соціо#економічну результативність вико#
ристання водних ресурсів і експлуатації водного се#
редовища. В основу визначення економічної ефектив#
ності водокористування покладено рівень водозабез#
печення суб'єктів економіки, інтенсивність експлуа#
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тації водних об'єктів, міра використання води, втрати
при транспортуванні, економія прісної води за раху#
нок систем оборотного та повторно#послідовного во#
дозабезпечення, водомісткості продукції. Оцінка соці#
альної ефективності водокористування грунтується на
критеріях водозабезпечення населення водою необх#
ідної якості та в потрібних об'ємах, а також здоров'я
населення. Оцінка екологічної ефективності водоко#
ристування базується на показниках виснаження та
забруднення вод у річкових басейнах. Виходячи із ос#

новних положень теорії ефективності вирішення за#
гальних завдань, оцінювання ефективності водокори#
стування має бути пов'язане не лише із зіставленням
витрат і результатів, а й урахуванням часового чинни#
ка здійснення процесу.

Результати водоохоронної діяльності досить різно#
манітні і виявляються:

— не лише в зміні якісних і кількісних характерис#
тик водних ресурсів, але і у зміні умов праці, побуту і
відпочинку населення;

Рис. 2. Порядок дій оцінювання ефективності просторового розвитку ВГС
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— у зміні рекреаційної і естетичної цінності водних
джерел;

— у зміні видового різноманіття флори і фауни вод#
них екосистем тощо.

При цьому необхідно враховувати як соціально#еко#
номічні, так і демографічні, національні, політичні та
інші наслідки цих змін [3, с. 380]. Вважаємо за доцільне
для визначення ефективності водокористування у ВГС
для порівняння як нормативи використовувати ті зна#
чення показників, при яких відбувається природне
відтворення водних ресурсів.

Оцінювання інституціональної ефективності дасть
можливість управляти використанням водних ресурсів
в інтересах держави та її регіонів і тим самим поступо#
во формувати конкурентне середовище на ринку водо#
господарських послуг. Інституціональне забезпечення
раціонального водокористування в ринкових умовах —
це регуляторна система упорядкування відносин у сфері
водокористування спрямована на оптимізацію вико#
ристання водних ресурсів, їх збереження. Основні цілі
щодо вирішення проблем забезпечення водою населен#
ня і галузей економіки, охорони та збереження вод по#
винні реалізовуватись при організаційно#управлінській
єдності у водогосподарському комплексі з урахуванням
тісного взаємозв'язку між водними, соціально#еконо#
мічними й екологічними факторами. При цьому значний
вплив на інституціональну складову ефективності водо#
користування має формування і запровадження дієвих
економічних інструментів: податків, платежів, фінансо#
вої допомоги, платних дозволів на скиди, граничних
показників рівня скидів забруднюючих речовин із
стічними водами, ліцензій, а також створення організа#
ційно#економічних умов для інноваційного підприєм#
ництва в екології, виробництва екотехніки та екотехно#
логій, утилізації забруднюючих речовин в стічних во#
дах, становлення екологічного менеджменту та ін.

Нераціональне використання води в технологічних
виробничих процесах може бути пов'язано з різними
причинами, наприклад, недосконалістю технологічної
схеми забору, очистки, подачі і розподілу води. При екс#
плуатації таких систем втрати води пов'язані з промив#
кою, дезінфекцією та гідравлічними випробуваннями тру#
бопроводів, при технічних і профілактичних ремонтах та
обслуговуванні мереж і арматури тощо. З точки зору еко#
номіки ці витрати води є непродуктивні, марні трати то#
варної продукції, хоч і обумовлені технологічною потре#
бою. Ці втрати включають до матеріальних витрат водо#
господарської організації при визначенні собівартості
води, що погіршує її техніко#економічні показники [4].

Водні ресурси надзвичайно тісно поєднанні з енерге#
тичними і є необхідними для кожного моменту життя
людини та соціально#економічного розвитку країни. Во#
дозабір підприємствами відбувається для використання
води на потреби охолодження агрегатів, виробництва і
передачі багатьох видів енергії (особливо для гідроелек#
тростанцій, атомних і теплових джерел енергії) тощо.

Не менш важливим показником у водопостачанні і
водовідведенні є витрати електроенергії. У водопоста#
чанні такі витрати найбільші при підйомі води, її очистці
та транспортуванні. При водовідведенні енергія витра#
чається на перекачування стічних вод, їх очистку, транс#
портування та утилізацію. Витрати на електроенергію,
яка використовується на роботу двигунів та техно#
логічні потреби, визначаються, виходячи з норм витрат
електроенергії, обсягу виконуваних робіт, встановленої
потужності електродвигунів та діючих тарифів. Також
неефективно використовуються енергоресурси внаслі#
док високих втрат води в галузях економіки (особливо
в житлово#комунальній сфері та сільському госпо#
дарстві). Тому при оцінюванні ефективності просторо#
вого розвитку ВГС матимуть важливе місце показники
енергозбереження у водопостачанні та водовідведенні.

Використовуючи зазначені показники і критерії,
можна більш повно оцінювати усі аспекти водоресурс#

них відносин, кількісні та якісні характеристики соціаль#
но#екологічні наслідків водокористування, заходи щодо
охорони, відтворення та збереження водних джерел.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, проблема розробки системи оцінюван#

ня ефективності просторового розвитку ВГС передба#
чає: 1) визначення основних критеріїв оцінювання ефек#
тивності просторового розвитку ВГС; 2) вибір і обгрун#
тування необхідного переліку показників за відповід#
ними критеріями, що відображають основну форму про#
сторового розвитку ВГС.

Екологічні показники водокористування відобража#
ють стан та рівень виснаження водних джерел; соціальні
— рівень життя та стан здоров'я населення на території
річкового басейну; економічні — ступінь водозабезпечен#
ня та розвиток галузей економіки. Показники ефектив#
ності управління ВГС характеризують еколого#со#
ціально#економічну результативність заходів по запобі#
ганню та зниженню негативних антропогенних впливів
на якість водних ресурсів. Важливим є те, що показники
технологічної ефективності відображають специфіку й
особливості ВГС, пов'язані з використанням водних ре#
сурсів як засобів виробництва, вони дають змогу здійсню#
вати порівняльну оцінку результативності водогоспо#
дарської діяльності в динаміці і в територіальному аспекті
за локальними господарськими системами та регіонами.

Такий підхід дозволяє охопити всі аспекти водогос#
подарської діяльності та враховувати їх при прийнятті
оптимальних рішень щодо раціонального водокористу#
вання з урахуванням екологічних обмежень, підвищені
ефективності капітальних вкладень в заходи по охороні
водних об'єктів та виконання цих заходів, зменшення
впливу вод на середовище існування людини, підвищен#
ня здатності водних об'єктів до самовідновлення.
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