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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень і публікацій  

Розробленню методик та методів визначення 
елементів водного балансу присвячена велика 
кількість публікацій. Починаючи з другої полови-
ни ХХ ст. метод водного балансу є майже основним 
для оцінювання впливу кліматичних змін на вод-
ний стік як окремих річкових басейнів, так і регіо-
нів, країн та континентів [7]. Найбільш поширені 
дослідження стосовно складання водних балансів 
будь-яких територій (від малих річкових басейнів 
до континентів) та за різні проміжки часу (місяць, 
сезон, рік, багаторічний період) [2, 4, 5, 8]. Останні 
ґрунтовні дослідження складових водного балансу 
річкових басейнів на території України виконано в 
середині 80-х років минулого століття [8]. Разом з 
тим, актуальним завданням є дослідження взаємо-
зв’язків між елементами водного балансу річкових 
водозборів, розташованих у різних фізико-гео-

графічних зонах [2]. Такі дослідження дозволяють 
виявити зональні та азональні закономірності 
елементів водного балансу і проаналізувати їхній 
часовий та просторовий розподіл. На жаль, в 
Україні останнім часом цьому напрямку досліджень 
не приділяється належна увага. 

М е т о ю  цієї публікації є дослідження за 
багаторічний період просторового розподілу 
взаємозв’язків основних елементів водного ба-
лансу річкових водозборів, розташованих у різних 
фізико-географічних зонах України. 

Виклад основного матеріалу 
Умови формування річкового стоку на території 

України є дуже різноманітними, що зумовлюється 
її фізико-географічними особливостями. Водозбо-
ри річок України розташовані в зонах підвищеної, 
достатньої та недостатньої водності [3]. Саме тому 
для дослідження було взято 76 водозборів, які добре 
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характеризують умови формування водного стоку 
на всій території України. 

Рівняння водного балансу за багаторічний 
період має такий вигляд: 

де  h – середній шар стоку, мм; 
       P    – середня кількість опадів, яка випала на   
водозбір річки, мм;
       E  – середнє значення випаровування, мм.

Таблиця 1. Класифікація міри лінійних 
кореляційних зв’язків 

Елементи рівняння (1) для водозборів річок 
визначено таким чином:

- середній шар стоку за багаторічний період – за 
даними спостережень на гідрологічному посту; 

- середню кількість опадів, яка випала на во-
дозбір річки, – методом множинної кореляції; цей 
метод використовують, коли є достатньо тривалі 
ряди спостережень за опадами та водним стоком, 
оскільки при його реалізації встановлюються ко-
реляційні залежності водного стоку від опадів; цей 
метод характеризує не середній шар стоку по ба-
сейну річки, а стокоутворюючий ефект дощів, які 
випадали на різні ділянки водозбору [1, 6]; 

- випаровування для водозбору річки можна роз-
рахувати орієнтовно [4, 5], однак для багаторічного 

періоду його можна розрахувати з формули (1), що 
й було використано в дослідженні. 

Вперше залежність випаровування від опадів 
дослідив російський вчений Ольдекоп, який і за-
пропонував рівняння такої залежності. У роботі 
українського гідролога А.В.Огієвського  [5] наво-
дяться три основні типи співвідношень між опада-
ми, випаровуванням та водним стоком, а саме коли 
спостерігається:1) пряма залежність водного сто-
ку від опадів при слабкій залежності випаровуван-
ня від опадів;2) чітко виражена залежність випаро-
вування від опадів при слабкій залежності водного 
стоку від опадів;3) достатньо чітка залежність від 
опадів як водного стоку, так і випаровування. 

Зрозуміло, що певний тип залежності є наслід-

(1),

Таблиця 2. Типи співвідношень між опадами (Р), випаровуванням (Е) та водним стоком (h)
 для водозборів річок України

Примітка: R
E(P) 

– коефіцієнт кореляції між випаровуванням та опадами; R
h(P)

 – коефіцієнт кореляції між 
шаром стоку та опадами.

h = P – E      
– – –

–

–

–
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ком розташування річкових водозборів у певних 
фізико-географічних умовах. Крім того, в природі 
можуть спостерігатися проміжні типи співвідно-
шень, які будуть близькими тому чи іншому типу. 

Типи співвідношень між елементами водного 
балансу визначено за мірою лінійних кореляційних 
зв’язків за класифікацією, наведеною в таблиці 1. Для 
кожного водозбору річки було розраховано значення 
основних складових водного балансу (шари стоку, 
опадів та випаровування) за період 1961-2010 рр. 
та побудовані їхні кореляційні залежності. Аналіз 
отриманих результатів показав, що для водозборів 
річок на території України притаманні всі три типи 
співвідношень між опадами, випаровуванням та 
водним стоком (за Огієвським). Однак були виявлені 
й проміжні співвідношення (табл. 2). 

За тіснотою зв’язку між опадами, водним сто-’язку між опадами, водним сто-язку між опадами, водним сто-
ком та випаровуванням всю територію Украї-
ни було поділено на два райони. Для  п е р ш о г о 
р а й о н у  характерний дуже сильний та сильний 
зв’язок між випаровуванням та опадами. Він охоп-
лює басейни рівнинних річок, у тому числі степові 
та північні напівгірські басейни річок Кримського 
півострова. Для д р у г о г о  р а й о н у  властивий 
дуже сильний та сильний зв’язок між водним сто-
ком та опадами. Цей район сформовано гірськими 
та напівгірськими водозборами річок Карпат і гір-
ськими водозборами річок Криму. 

Подальший поділ на підрайони здійснено за-
лежно від сили зв’язків між водним стоком та опа-’язків між водним стоком та опа-язків між водним стоком та опа-
дами для першого району або, навпаки, між випа-
ровуванням та опадами – для другого району.

Пряма залежність водного стоку від опадів при 
середній, помірній та слабкій залежності випаро-
вування від опадів характерна для гірських річок 
басейну Тиси та Пруту (рис. 1). 

Достатньо чітка залежність від опадів як водного 
стоку, так і випаровування простежується в басей-
нах річок Західного Бугу, гірських річках та верхніх 
лівобережних притоках річок Дністер, Сірет, півно-

Рисунок 1. Пряма залежність водного стоку від опадів при помірній та слабкій залежності 
випаровування від опадів

Річка Ріка – смт Міжгір’я Річка Прут – м. Яремча

чі Полісся та на гірських річках Криму (рис. 2).
Для всіх інших басейнів спостерігається дуже 

тісна залежність випаровування від опадів при се-
редній, помірній або слабкій залежності водного 
стоку від опадів (рис. 3).

Враховуючи вищенаведене, було виконано прос-
торовий розподіл основних типів співвідношень 
між елементами водного балансу річкових водозбо-
рів по території України (рис. 4). Отримані кореля-
ційні залежності відображають умови формуван-
ня стоку річок у різних фізико-кліматичних зонах. 
Слід зазначити, що для рівнинних річок зв’язок 
опадів з водним стоком зменшується в міру просу-
вання на південь (підрайон І б). Зв’язок випарову-
вання з опадами зменшується зі збільшенням висо-
ти місцевості (підрайон IІ б). 

Однак внаслідок нерівномірності розташуван-
ня, а також недостатності в південних та гірських 
районах гідрометеорологічної мережі спостержень 
виділити вищенаведені території в окремі підрайо-
ни поки що неможливо. Наприклад, на більшості 
річок Причорномор’я гідрометричні спостережен-
ня були припинені наприкінці 80-х років минуло-
го століття, спостереження за опадами у високо-
гірних районах Карпат проводяться тільки на двох 
метеорологічних станціях (Плай та Пожежевська). 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Метод водного балансу є найбільш вживаним у 
гідрологічних дослідженнях. Типи водного балансу 
дають уявлення про можливості використання вод-
них ресурсів у різних фізико-географічних зонах. 

Для водозборів річок визначено значення основ-
них складових водного балансу (шар стоку, опади 
та випаровування) за період 1961-2010 рр. та дослі-
джено їхні кореляційні зв’язки. Загалом типи ко-
реляційних зв’язків елементів водного балансу на 
території України підпорядковуються географічній 
зональності, висотної поясності (у горах).  
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Рисунок 2. Достатньо чітка кореляційна залежність від опадів як водного стоку, так і 
випаровування

Рисунок 3. Дуже тісна залежність випаровування від опадів при помірній залежності водного 
стоку від опадів
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Виконано районування території України за 
основними типами співвідношень між елемента-
ми водного балансу за багаторічний період. Уточ-
нення та визначення меж деяких підрайонів мож-
ливе в майбутньому при реконструкції гідрометео-

Рисунок 4.
Просторовий розподіл основних типів співвідношень 
між елементами водного балансу річкових водозборів 
по території України (за табл. 2) 

рологічних спостережень в Україні.  
Метод водного балансу, крім науково-дослід-

ницького, має й велике практичне значення, зокре-
ма при водогосподарському плануванні, визначен-
ні впливу лісу на водний стік річок тощо. 
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