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Актуальність теми дослідження. Вода
є одним з найважливіших компонентів біо-
сфери,  основою життя.   Давня людина вва-
жала, що світ тримається на воді. І в певно-
му сенсі слова вона була права. Від її неста-
чі чи надлишку гинуть люди і навіть цілі
народи та цивілізації. У наш час, з розвит-
ком науки і техніки, людина залучає у про-
цес матеріального виробництва все нові й
нові види природних ресурсів, які надають
можливість виробництва необхідних для
життя благ. Серед цих природних ресурсів,
одними з найголовніших є водні ресурси.
Харківська область недостатньо забезпечена
водними ресурсами, тому ведеться постій-
ний контроль і облік водних ресурсів облас-
ті. Актуальними залишаються питання сто-
совно підрахунку величини водно-
ресурсного потенціалу,  як в цілому у Хар-
ківській області, так і у розрізі її адміністра-
тивних районів.

Аналіз попередніх досліджень. Окре-
мим аспектам вивчення і оцінки водно-
ресурсного потенціалу території присвячено
чимало праць. Стаття базується на теорети-
ко-методологічних положеннях та принци-
пах,  сформованих в роботах Г.В.  Балабано-
ва, Ю.М. Гладкого та  А.І. Чистобаєва, А.П.

Голікова, І.О.Горденко, М.І. Ігнатенка,
В.П.Руденка, О.І. Шаблія, П.Г.Шищенка та
ін. авторів.

Метою даної статті є комплексне оці-
нювання і територіальні особливості  водно-
ресурсного потенціалу Харківської області з
метою раціонального водокористування і
водоспоживання.

Викладання основного змісту дослі-
дження. Водні ресурси Харківської області
складаються з поверхневих і підземних вод.
Величина сумарного об’єму поверхневого
стоку для Харківської області складає 2
091,10 млн м3 на рік.  Його показники у ме-
жах адміністративних районів сильно коли-
ваються. Вони змінюються від 20,42 у Ко-
ломацькому районі до 171,96 млн м3 у Вов-
чанському районі . Саме через те, що повер-
хневий стік є значно нерівномірним як у ча-
сі, так і в просторі, в області було спорудже-
но 57 водосховищ, загальним об’ємом вод у
1 518,82 млн м3 та сумарною площею вод-
ного дзеркала – 32 400,8 га .Територіальний
розподіл водних ресурсів не відповідає роз-
міщенню водоємних галузей господарського
комплексу. Найбільші показники річкового
стоку (у млн м3) відповідно мають: Вовчан-
ський (171,96 ), Балаклійський (131,40), Ха-
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рківський (137,24), Великобурлуцький
(100,1) та  Зміївський (96,92) райони. Це по-
яснюється тим,  що ці райони знаходяться в
межах лісостепової природної зони, через їх
територію проходять найбільші водні артерії
області – річки Сіверський Донець, Оскіл,
Уда, Харків та Лопань.

Найменші показники річкового стоку
(у млн м3) мають наступні райони: Колома-
цький (20,42), Зачепилівський (32,55) та Пе-
ченізький (37,60). Так, у Коломацькому та
Зачепилівському районах відсутні великі
водні артерії та річкова мережа не  є достат-
ньо густою. А значна частина річкового сто-
ку Печенізького району є зарегульованою
внаслідок створення Печенізького водосхо-
вища.

Харківська область має достатні ресу-
рси підземних вод,  до складу яких входять
ґрунтові та артезіанські води. Загальні за-
тверджені запаси підземних вод складають
385,50 млн м3. Ця величина складає 26,9 %
від величини прогнозних ресурсів підзем-
них  вод області.  Прогнозні ресурси оці-
нюються у 1 440,6 млн м3. Вони також нері-
вномірно розподілені по районах області.
Найбільші розвідані запаси має Балаклійсь-
кий та Харківський райони,  де їх величини
відповідно складають 125,0 та 107,4 млн м3

на рік. Затверджені запаси підземних вод
інших районів області не перевищують 25
млн м3, а в деяких районах їх величина на-
віть менша за 10 млн м3 (Барвінківський, Бо-
годухівський, Борівський, Вовчанський та
Первомайський райони).

Необхідно підкреслити, що запаси пі-
дземних вод розподілені дуже нерівномірно.
Найбільш значні ресурси (динамічні запа-
си) мають ті райони, які займають значні
площі річкових долин і прируслових зни-
жень. В ряді районів області (Барвінківсь-
кому, Близнюківському, Первомайському,
Шевченківському),  які займають площі во-
доділів, природні ресурси підземних вод
дуже обмежені.

Отже, за запасами водних ресурсів,
значним їх об’ємом виділяються: Лозівсь-
кий (502,15 млн м3), Вовчанський (371,56
млн м3), Борівський (351,16 млн м3), Хар-
ківський (293,42 млн. м3) та Балаклійський
(259,57 млн м3) райони. На ці п’ять районів
приходиться більше 30 % (із загального

потенціалу у 3995,42 млн м3) водно-
ресурсного потенціалу Харківської області.
Слід також підкреслити,  що не усі  ці ра-
йонів є найбільш розвинутими в матеріа-
льно-технічному і виробничому плані.
Звідси витікає наступна закономірність:
величина водно-ресурсного потенціалу не
завжди корелюється із розвитком виробни-
чих сил територіальних одиниць різного
рангу.

На регіональному рівні важливою є
оцінка загальної забезпеченості області вод-
ними ресурсами і виходячи з цього визнача-
ється  галузева структура та об’єм виробни-
цтва. На районному рівні ці галузі виробни-
цтва повинні бути розподілені по території
так, щоб отримати максимальний  економі-
чний ефект від їхнього використання. Це
таке використання, яке дозволило б, з одно-
го боку, підвищити ефективність промисло-
вого виробництва (обрати такі пункти в ме-
жах районів, щоб уся промисловість мала
мінімальні витрати на забезпечення водою),
а з іншого – щоб використання водних ресу-
рсів не погіршувало умови їх відтворення,
не призводило б до зростання витрат на ви-
робниче водозабезпечення. Тому автор ро-
боти під водним фактором, як складової
природного потенціалу території, розуміє
територіальну диференціацію, забезпече-
ність, можливість і ефективність викорис-
тання водних ресурсів.

ВВаажжллииввиимм ппооккааззннииккоомм єє ввооддооззааббееззппее--
ччееннііссттьь ннаа ооддннооггоо жжииттеелляя ттаа ннаа ооддииннииццюю
ппллоощщіі ттееррииттооррііїї,, яяккіі ссппррооммоожжнніі ппооккааззааттии ттее--
ррииттооррііааллььннуу ддииффееррееннццііааццііюю ввоодднноо--
рреессууррссннооггоо ппооттееннццііааллуу ХХааррккііввссььккооїї ооббллаассттіі..
ВВаажжллииввиимм ппооккааззннииккоомм єє ввооддооззааббееззппееччееннііссттьь
ннаа ооддннооггоо жжииттеелляя ттаа ннаа ооддииннииццюю ппллоощщіі ттее--
ррииттооррііїї ((ттаабблл.. 11)).. ББууллоо ввссттааннооввллеенноо,, щщоо ннаайй--
ккрраащщуу ввооддооззааббееззппееччееннііссттьь ннаа ооддннооггоо жжииттеелляя
ммааююттьь ДДввооррііччааннссььккиийй ((44,,3322 ттиисс.. мм³³// рріікк)),, ВВее--
ллииккооббууррллууццььккиийй ((44..0066 ттиисс.. мм³³// рріікк)),, ППееччеенніі--
ззььккиийй ((3377,,66 ттиисс.. мм³³//рріікк)),, ВВооввччааннссььккиийй ((33,,4433
ттиисс.. мм³³//рріікк)) ттаа ШШееввччееннккііввссььккиийй ((33,,2211 ттиисс..
мм³³//рріікк)) ррааййооннии,, ннааййггіірршшуу –– ХХааррккііввссььккиийй
((00,,0088 ттиисс.. мм³³// рріікк)),, ЛЛооззііввссььккиийй ((00,,7711 ттиисс..
мм³³//рріікк)),, ДДееррггааччііввссььккиийй ((00,,7777 ттиисс.. мм³³//рріікк)),,
ККрраассннооггррааддссььккиийй ((11,,0066 ттиисс.. мм³³//рріікк)) ттаа ЧЧууггуу--
їїввссььккиийй ((11,,0077 ттиисс.. мм³³//рріікк)) ррааййооннии.. ХХааррккііввссьь--
ккиийй ррааййоонн єє ппррииллееггллиимм ддоо ооббллаассннооггоо ццееннттрруу
–– мм.. ХХааррккоовваа іі ттооммуу ііссттооттнноо ввііддччууввааєє ддееффііцциитт
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ввоодднниихх рреессууррссіівв.. ЗЗ ммееттооюю ппооккрраащщеенннняя ссииттуу--
ааццііїї ббууллоо ззббууддоовваанноо ввооддооггіінн ««ККооччееттоокк--
ХХааррккіівв»»,, яяккиийй ппооддааєє ввооддуу ддоо ммііссттаа зз ППееччеенніі--
ззььккооггоо ввооддооссххооввиищщаа.. ХХааррккііввссььккиийй ррааййоонн ххаа--
ррааккттееррииззууєєттььссяя ннааййввиищщооюю щщііллььннііссттюю ннаассее--
ллеенннняя іі ннааййввиищщиимм ррііввннеемм ррооззввииттккуу ввииррообб--
ннииччиихх ссиилл ррееггііооннуу.. ТТееррииттооррііяя ооббллаассттіі ххаарраакк--
ттееррииззууєєттььссяя ооссооббллииввоо ннииззььккооюю ввооддооззааббееззппее--
ччееннііссттюю ннаа ооддннооггоо жжииттеелляя.. ВВ УУккррааїїнніі ццеейй
ппооккааззнниикк ссттааннооввииттьь 11,,0088 ттиисс.. мм33 ннаа ооддннооггоо
жжииттеелляя ззаа рріікк,, ттооддіі,, яякк уу ХХааррккііввссььккіійй ооббллаассттіі
ввіінн нниижжччиийй ннаа 3333 %% ..

ССттооссооввнноо ррооззппооддііллуу ввоодднниихх рреессууррссіівв
ннаа ооддииннииццюю ппллоощщіі,, ббууллоо ввссттааннооввллеенноо,, щщоо
ннааййввиищщуу ззааббееззппееччееннііссттьь ннаа 11 ккмм²² ттееррииттооррііїї
ммааююттьь ттааккіі ррааййооннии:: ХХааррккііввссььккиийй ((9977,,7799 ттиисс..
мм³³//рріікк)),, ВВооввччааннссььккиийй ((9911,,0088 ттиисс.. мм³³//рріікк)),, ЗЗоо--
ллооччііввссььккиийй ((8855,,1155 ттиисс.. мм³³//рріікк)),, ДДееррггааччііввссьь--
ккиийй ((8822,,0011 ттиисс.. мм³³//рріікк)) ттаа ВВееллииккооббууррллууццььккиийй
((8811,,1133 ттиисс.. мм³³//рріікк)).. ВВссіі цціі ррааййооннии ззннааххооддяяттььссяя
вв ппііввннііччнніійй ччаассттиинніі ХХааррккііввссььккооїї ооббллаассттіі вв
ммеежжаахх ллііссооссттееппооввооїї ппррииррооддннооїї ззооннии ((ммааююттьь
ддооссттааттннььоо ддооббррее ррооззввииннееннуу ррііччккооввуу ммеерреежжуу))
іі ннаа їїхх ттееррииттооррііюю ппооссттууппааююттьь ттррааннззииттнніі ввооддии
зз ББєєллггооррооддссььккооїї ооббллаассттіі РРооссііїї.. ННааййнниижжччуу ввоо--
ддооззааббееззппееччееннііссттьь ннаа 11 ккмм²² ттееррииттооррііїї ммааююттьь
ЗЗааччееппииллііввссььккиийй ((4400,,9944 ттиисс.. мм³³//рріікк)),, ССааххнноовв--
щщииннссььккиийй ((4455,,7733 ттиисс.. мм³³//рріікк)),, ББааррввііннккііввссььккиийй

((5500,,4466 ттиисс.. мм³³//рріікк)),, ЛЛооззііввссььккиийй ((5500,,4466 ттиисс..
мм³³//рріікк)) ттаа ККрраассннооггррааддссььккиийй ((5500,,5577 ттиисс..
мм³³//рріікк)) ррааййооннии.. ООччееввиидднниимм єє ттее,, щщоо ппооккаазз--
ннииккии ввооддооззааббееззппееччееннооссттіі ннаа ооддииннииццюю ппллоощщіі
ччііттккоо ддииффееррееннццііююююттььссяя ззаа ккллііммааттииччннииммии
ууммооввааммии.. ВВссіі цціі ррааййооннии ззннааххооддяяттььссяя ннаа ппііввдд--
нніі ХХааррккііввссььккооїї ооббллаассттіі вв ммеежжаахх ссттееппооввооїї
ппррииррооддннооїї ззооннии.. ДДлляя нниихх ххааррааккттееррннииммии єє
ббііллььшш ппооссуушшллииввіі ккллііммааттииччнніі ууммооввии,, ммааллаа
ккііллььккііссттьь ррііччоокк,, ттаа ннее ддооссииттьь ввииссооккіі ппооккаазз--
ннииккии ззннааччеенньь ппооввееррххннееввооггоо ссттооккуу..

ООттжжее,, вв ббааггааттььоохх ввииппааддккаахх ррооззммііщщеенннняя
ннаассееллеенннняя ттаа ввииррооббннииччиихх ообб’’єєккттіівв ооббллаассттіі
ссккооннццееннттррооввааннее уу ррааййооннаахх ннииззььккооїї ппрриирроодд--
ннооїї ввооддооззааббееззппееччееннооссттіі.. ББііллььшш ттооггоо,, ццяя ссииттуу--
ааццііяя ппооггіірршшууєєттььссяя ннееррііввннооммііррнниимм ррооззппооддіі--
ллоомм ррііччккооввооггоо ссттооккуу ппррооттяяггоомм ррооккуу,, іі,, ппрраакк--
ттииччнноо ззввооррооттнноо -- ппррооппооррццііййннаа ййооммуу.. ННааппррии--
ккллаадд,, ммааккссииммуумм ввииккооррииссттаанннняя ввооддии ккооммууннаа--
ллььнниимм ггооссппооддааррссттввоомм іі ддлляя ппооттрреебб ззрроошшеенн--
нняя ппррииппааддааєє ннаа ллііттоо,, ттооддіі яякк ннааййббііллььшшиийй рріічч--
ккооввиийй ссттіікк вв ооббллаассттіі ппррииххооддииттььссяя ннаа ввеессннуу
((6600--7700%%)).. ЦЦее ммоожжее ооббммеежжууввааттии ппооддааллььшшиийй
ррооззввииттоокк вв ооббллаассттіі ввооддооммііссттккиихх ггааллууззеейй ввии--
ррооббннииццттвваа,, яяккіі ххааррааккттееррииззууююттььссяя ввееллииккииммии
ввииттррааттааммии ввооддии уу ттееххннооллооггііччнниихх ппррооццеессаахх іі
ссккииддоомм ззннааччннооїї ккііллььккооссттіі ссттііччнниихх ввоодд уу ввоо--
ддооййммии..

ТТааббллииццяя 11
Показники водозабезпеченості районів  Харківської області

Адміністративні райони Площа,
км²

Сумарний
об’єм стоку

Водозабезпеченість,
тис. м³ на рік

млн м³
на кв. км

площі
на одного

жителя

Балаклійський 1986,5 131,57 1,53 66,23
Барвінківський 1364,4 68,86 2,59 50,47
Близнюківський 1380 74,3 3,39 53,84
Богодухівський 1160,3 82,34 1,99 70,96
Борівський 875,3 56,59 3.03 64,66
Валківський 1010,5 65,34 1,95 64,66
Великобурлуцький 1220,8 100,1 4.06 82,0
Вовчанський 1888 171,96 3,43 91,08
Дворічанський 1112,4 84,2 4,32 75,69
Дергачівський 900,1 73,81 0,77 82,0
Зачепилівський 794 32,55 1,95 40,99
Зміївський 1365,7 96,92 1,29 70,97
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Золочівський 968,6 82,48 2,80 85,15
Ізюмський 1593,4 90,49 1,23 56,79
Кегичівський 728,5 37,97 1,71 52,12
Коломацькій 329,5 20,42 2,55 61,97
Красноградський 985,1 49,72 1,06 50,47
Краснокутський 1040,8 65,65 2,17 63,08
Куп’янський 1313,4 95,28 1,11 72,55
Лозівський 1421,8 71,75 0,71 50,46
Нововодолазький 1182,7 74,6 2,06 63,01
Первомайський 1225,3 73,42 1,49 59,92
Печенізький 467,5 37,6 3,45 80,43
Сахновщинський 1169,9 53,5 2,30 45.73
Харківський 1403,4 137,24 0,08 97,79
Чугуївський 1160,6 87,85 1,07 75,69
Шевченківський 980 69,55 3,21 70,97
Всього по області 31 418,5 2091,1 0,75 66,55

В цілому водно-ресурсний потенціал
Харківської області сильно диференційова-
ний по території та слабко корелюється з
виробничим потенціалом регіону. Проте в
системі географічного поділу праці в Украї-
ні, незважаючи на наявний природний дефі-
цит водних ресурсів, область спеціалізуєть-
ся на багатогалузевому машинобудуванні,
хімічній, легкій і харчовій промисловості,
розвивається як достатньо потужний вироб-
ник агропромислової продукції. Регіон є од-
ним з найбільш економічно розвинених в
Україні.

Висновки. Водно-ресурсний потенці-
ал – один з важливих факторів регіонально-
го розвитку. Водно-ресурсний потенціал
Харківської області складається з величи-

ни сумарного поверхневого стоку і запа-
сів підземних вод, які можуть бути вико-
ристані у процесі матеріального виробни-
цтва. Величина водного потенціалу скла-
дає 2 476,6 млн м³ (поверхневий стік –
2 091,1 млн м³ та підземний – 385,5 млн
м³). За показниками водозабезпеченості
одиниці площі своєї території (66,55  тис.
м³  на рік)  та одного мешканця (  0,75  тис.
м³  на рік)  Харківська область займає 15  і
17 місця серед регіонів України відповід-
но.

Розподіл водно-ресурсного потенціа-
лу по території області нерівномірний: від
22,72 (Коломацький район) до 502,15 млн
м³ (Лозівський район).
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