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Водні ресурси характеризуються специфічними особливостями, що відрізняють їх від інших природних ресурсів 

— землі, надр, лісів. Усім видам запасів води притаманна висока динамічність і взаємозв'язок, що пояснюється 

об'єктивними процесами кругообігу води в природі. Завдяки цим властивостям існує можливість багаторазового і 

багатоцільового використання певних обсягів водних ресурсів, що розкриває шляхи раціонального використання 

води.  

Рівень водозабезпеченості населення різних регіонів світу, яке має доступ до води, зменшується. Основними 

причинами такого явища виступають нерівномірний розподіл водних ресурсів на території планети, зростаюче 

забруднення водних об’єктів а також, сама природа водних ресурсів, оскільки різні частини гідросфери далеко не 

рівнозначні щодо використання їх для життя та господарської діяльності людини. Україна також належить до числа 

країн, які мають проблеми з якістю та кількістю водних ресурсів, а отже проблема їх ефективного використання є 

дуже актуальною.  

На сьогодні використання величезної кількості води промисловістю є однією з основних причин виникнення 

проблеми забезпечення населення чистою прісною водою. Пояснюється це передусім виключно високими темпами 

зростання промислового водокористування, що зумовлено бурхливим розвитком найбільш водоємких галузей 

промисловості – теплоенергетики (включаючи атомні станції), нафтохімічної (особливо виробництво штучних 

волокон), целюлозно-паперової, на потреби яких витрачається 80-90 % усіх вод, що використовуються 

промисловістю. З промисловим водо-користуванням пов'язане надходження у водотоки і водойми величезної 

кількості забруднених стічних вод, що призводить до якісного виснаження водних ресурсів.  

Основні проблеми щодо раціонального формування, використання та збереження водних ресурсів України 

полягають у: забрудненні водних об'єктів шкідливими викидами та недостатньо очищених промисловими і 

комунально-побутовими стічними водами; інтенсивному старінні основних фондів водозабезпечуючого і 

водоохороннго призначення, низькій продуктивності очисних споруд; недостатній самовідновлюваній та 

самоочісній здатності водних систем; незбалансованій за водним фактором системі господарювання, що 

характеризується високими обсягами залучення водних ресурсів у виробничу сферу та високою водомісткістю 

продукції. Річки стали забрудненими, спрямленими, мілководними, з поганою якістю води, збідненими рослинами й 

тваринами. 

Раціонального використання водних ресурсів та їх охорони можна досягнути, регулюючи розвиток і розміщення 

водомістких галузей народного господарства, створюючи такі економічні умови, за яких забруднення поверхневих і 

підземних вод та їх неекономне використання було б невигідним. Також, можливо досягти, шляхом оптимального 

розподілу водних ресурсів як по території, так і між галузями народного господарства та максимально забезпечити 

кожну з них водою. Важливо впровадити науково обґрунтовану систему водокористування і водоспоживання, яка, з 

одного боку, максимально забезпечувала б усі галузі народного господарства водою, а з другого — не допускала 

таких змін у водних екосистемах, які б у майбутньому могли призвести до їх деградації і виснаження. Розробити і 

впровадити методи регулювання стоку з поверхні водозабірних басейнів, штучного поповнення підземних вод і 

водного режиму грунтів; комплекс системи водопостачання і каналізації та водоохоронних заходів у масштабах 

промислових регіонів та цілих річкових басейнів; безвідходні та безводні технології, переведення промислових 

підприємств на оборотне водоспоживання, будівництво очисних споруд, застосування нових методів демінералізації 

шахтних вод;еколого-економічну оцінку водних ресурсів, її використання при плануванні водоспоживання, 

водокористування та здійснення водоохоронних заходів;раціональне розміщення продуктивних сил з урахуванням 

водного фактора, науково обгрунтоване розміщення водомістких галузей народного господарства, уникнення 

надмірної концентрації промислових підприємств, що споживають велику кількість води, в маловодних і безводних 

районах. 

 


