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поліТико-пРавове заБезпеЧеННЯ пуБліЧНоГо упРавліННЯ 
у сФеРі оХоРоНи Та викоРисТаННЯ ТРаНскоРДоННиХ воД в укРаїНі

анотація
Метою статті є аналіз політико-правового забезпечення публічного управління у сфері 

охорони та використання транскордонних вод в Україні та визначення напрямів його вдоско-
налення. Охорона та використання транскордонних вод в Україні є об’єктом дослідження низ-
ки вчених у галузі екології, економіки, права тощо. 

Наукова новизна даного дослідження обґрунтовується тим, що у ньому вперше проа-
налізоване політико-правове забезпечення публічного управління у сфері охорони та викори-
стання транскордонних вод в Україні. Досліджені основні складові понятійно-категоріально-
го апарату охорони та використання транскордонних вод, що регламентовані положеннями 
міжнародного законодавства. Викладені заплановані урядом України заходи у сфері охорони 
та використання транскордонних вод на території України. Надані пропозиції щодо удоскона-
лення політико-правового забезпечення публічного управління у сфері охорони та використан-
ня транскордонних вод в Україні. 

Висновки. Недосконалість політико-правового забезпечення публічного управління у сфері 
охорони та використання транскордонних вод в Україні є наслідком недостатнього виконання 
євроінтеграційних вимог та неналежного міждержавного співробітництва. Міжнародну вод-
но-екологічну ситуацію запропоновано покращити шляхом створення налагодженого управлін-
ня басейнами транскордонних водних об’єктів в цілому. Розпочати вказану роботу необхідно із 
укладання угод, сторонами яких повинні бути усі держави, на територіях яких простягаються 
басейни транскордонних водних об’єктів. Надалі потрібно посилити увагу на подальшому ство-
ренні міжнародних басейнових комісій та напрацюванні планів управління басейнами річок. 

Ключові слова: публічне управління, політико-правове забезпечення, транскордонні води, 
транскордонне співробітництво, інтегроване управління, басейновий принцип.

PoLITIcaL anD LeGaL SUPPLY of PUBLIc aDMInISTRaTIon In The fIeLD of PRoTecTIon 
anD USe of TRanSBoUnDaRY WaTeRS In UKRaIne

abstract
The purpose of the article is to analyze the political and legal supply of public administration in 

the field of protection and use of transboundary waters in Ukraine and to determine the directions 
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деРжаВНе УпРаВлІННя

for its improvement. The protection and use of transboundary waters in Ukraine is the subject of 
a study by a number of scientists in the field of ecology, economics, law, etc. To date, transboundary 
environmental and economic cooperation in the field of water use and protection, environmental 
transboundary pollution, transboundary cooperation during state control in the field of water use and 
protection, etc. has been analyzed. Along with this, the issue of political and legal provision of public 
administration in the field of protection and use of transboundary waters is left out of the attention of 
scientists. 

The scientific novelty of this study is grounded in the fact that it first analyzes the political and 
legal framework of public administration in the field of protection and use of transboundary waters 
in Ukraine. The main components of the conceptual and categorical apparatus for the protection and 
use of transboundary waters, regulated by the provisions of international law, are investigated. The 
measures planned by the Government of Ukraine in the field of protection and use of transboundary 
water on the territory of Ukraine are outlined. Proposed proposals on improvement of the political and 
legal framework of public administration in the field of protection and use of transboundary waters in 
Ukraine. 

The conclusion of the study concluded that the imperfection of the political and legal provision 
of public administration in the field of protection and use of transboundary waters in Ukraine is a 
consequence of insufficient implementation of European integration requirements and inadequate 
interstate cooperation. It is proposed to improve the international water and ecological situation by 
establishing well-established management of the basins of transboundary water bodies in general. It 
is necessary to start the work from the conclusion of agreements, which parties should be all states in 
the territories of which there are basins of transboundary water bodies. In the future, attention should 
be paid to the further establishment of international basin commissions and the development of river 
basin management plans.

Key words: public administration, political and legal provision, transboundary waters, transbor-
der cooperation, integrated management, basin principle.

постановка проблеми. У світі значна 
увага приділяється регулюванню відносин 
щодо охорони та використання транскордон-
них вод. Вони визнані особливими об’єктами 
управлінської діяльності на міжнародному, 
національному та локальному рівнях. 

В Україні більшість великих річкових ба-
сейнів (Дніпро, Сіверський Донець, Дністер, 
Західний буг, Тиса, Дунай) є транскордонни-
ми. Публічне управління у сфері охорони та 
використання транскордонних водних об’єк-
тів на території України здійснюється в кон-
тексті міжнародних та національних напря-
мів державної водної політики, що регламен-
товані відповідними нормами законодавства. 
Співпраця у сфері транскордонних вод має 
свої особливості залежно від географічних та 
кліматичних особливостей регіонів [1].

Зважаючи на незадовільний стан тран-
скордонних водних об’єктів на території 
України, що безумовно є наслідком в значній 
мірі неефективного публічного управління у 
вітчизняній галузі водного господарства, об-
рана для дослідження тематика має надзви-
чайну актуальність.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На сьогодні українські вчені досліди-
ли певні аспекти охорони та використання 
транскордонних вод. Зокрема, проаналізо-
вано транскордонну еколого-економічну 
співпрацю у сфері використання й охорони 
водних ресурсів (І. А. Дубович) [2], екологіч-
не транскордонне забруднення (Г. О. Оби-
ход) [3], транскордонне співробітництво під 
час здійснення державного контролю у сфері 
використання та охорони вод (І. є. Чумачен-
ко) [4] та ін. Разом з тим, політико-правове 
забезпечення публічного управління у сфері 
охорони та використання транскордонних 
вод не стало об’єктом окремої наукової робо-
ти.

Метою статті є аналіз політико-право-
вого забезпечення публічного управління 
у сфері охорони та використання транскор-
донних вод в Україні та визначення напрямів 
його вдосконалення.

виклад основного матеріалу. За міжна-
родною класифікацією наша держава нале-
жить до групи європейських країн, що най-
менш забезпечені власними водними ресур-
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сами [5, с. 42]. Ускладнюється зазначене тим, 
що в Україні сучасна модель «державного 
управління» не відповідає вимогам сьогоден-
ня [6, с. 122], і це, як наслідок, спричиняє ще 
більший дисбаланс між попитом на воду та її 
кількістю.

Формування національної політики у 
сфері охорони та використання транскор-
донних вод регулюється нормами міжнарод-
но-правових актів, що ратифіковані Верхов-
ною Радою України. 

Нині важливим міжнародно-право-
вим джерелом щодо регламентації відно-
син в сфері транскордонних водних об’єк-
тів є Конвенція з охорони та використання 
транскордонних водотоків та міжнародних 
озер [7], прийнята в Гельсінкі в 1992 році 
та ратифікована Україною Законом від 
01.07.1999 року. 

Дана Конвенція має досить вдалу струк-
туру, яка вміщує у собі окрему статтю, при-
свячену тлумаченню основних складових 
понятійно-категоріального апарату охорони 
та використання транскордонних вод. Проте, 
на наш погляд, зважаючи на назву досліджу-
ваної Конвенції, суттєвим недоліком, з тео-
ретичної точки зору, згаданої статті є відсут-
ність у ній визначення змісту понять «тран-
скордонні водотоки» та «міжнародні озера». 
Об’єднавши зазначені поняття назвою «тран-
скордонні води», розробники Конвенції ви-
значили їх як будь-які поверхневі чи підземні 
води, які позначають, перетинають кордони 
між двома і більше державами або розташо-
вані на таких кордонах (ст. 1).

Окрім того, стаття 1 Конвенції вміщує у 
собі визначення таких специфічних для до-
сліджуваної сфери понять як «транскордон-
ний вплив», «прибережні органи», «небез-
печні речовини», «найкраща наявна техноло-
гія» тощо.

Важливо відзначити, що якість управ-
лінських дій щодо охорони та використання 
транскордонних водних об’єктів напряму за-
лежить від рівня організації транскордонно-
го співробітництва. Відповідно до ст. 1 Зако-
ну України «Про транскордонне співробітни-
цтво» [8], під ним необхідно розуміти спільні 
дії, спрямовані на встановлення і поглиблен-
ня економічних, соціальних, науково-техніч-
них, екологічних, культурних та інших від-
носин між територіальними громадами, їх 
представницькими органами, місцевими ор-

ганами виконавчої влади України та терито-
ріальними громадами, відповідними органа-
ми влади інших держав у межах компетенції, 
визначеної їх національним законодавством.

Нещодавно Державною стратегією регі-
онального розвитку на період до 2020 року, 
затвердженою постановою Кабінету Міні-
стрів України від 06.08.2014 р. № 385 [9], роз-
виток транскордонного співробітництва ви-
значено одним із пріоритетних завдань реа-
лізації державної регіональної політики.

Положеннями Закону України «Про тран-
скордонне співробітництво» закріплені 
фундаментальні концептуальні засади його 
здійснення. Зокрема, ними регламентова-
на мета та принципи державної політики 
у сфері транскордонного співробітництва 
(ст. 4). Метою державної політики у даній 
сфері законодавець визначив створення 
сприятливих умов для ефективної та взає-
мовигідної співпраці суб’єктів та учасників 
транскордонного співробітництва України, 
підвищення соціально-економічного розвит-
ку регіонів України та рівня життя населен-
ня. Своєю чергою, принципами державної 
політики у сфері транскордонного співро-
бітництва було названо: законність; чіткий 
розподіл завдань, повноважень та відпові-
дальності між суб’єктами транскордонного 
співробітництва України; гармонізацію за-
гальнодержавних, регіональних та місцевих 
інтересів; забезпечення рівних можливостей 
для регіонів України щодо співпраці в рамках 
транскордонного співробітництва; розмежу-
вання відповідальності та повноважень між 
центральними та місцевими органами вико-
навчої влади з метою найбільш ефективного 
розв’язання проблем та завдань у вказаній 
сфері; створення ефективних механізмів за-
безпечення умов для здійснення транскор-
донного співробітництва.

Напрями державної політики у сфері 
охорони та використання транскордонних 
вод визначені низкою нормативно-право-
вих актів України. Зокрема, у Загальнодер-
жавній цільовій програмі розвитку водно-
го господарства та екологічного оздоров-
лення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року, затвердженій Законом України 
від 24.05.2012 р. № 4836-VI [10], регламенто-
вано зміцнення міжнародного співробітни-
цтва з питань раціонального використання 
і охорони транскордонних водних об’єктів; 
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у Основних засадах (стратегії) державної 
екологічної політики України на період до 
2020 року, затверджених Законом України 
від 21.12.2010 р. № 2818-VI [11], – розши-
рення співробітництва з питань запобігання 
транскордонному забрудненню навколиш-
нього природного середовища; у Концепції 
екологічного оздоровлення басейну р. Сівер-
ський Донець, схваленій розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. 
№ 224-р [12], – створення інтегрованої ба-
сейнової (міжвідомчої) системи моніторингу 
довкілля та збору даних (включаючи тран-
скордонний моніторинг) тощо.

Положення Основних напрямів державної 
політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забез-
печення екологічної безпеки, затвердже-
них постановою Верховної Ради України від 
05.03.1998 р. № 188/98-ВР [13], містять низ-
ку чинників щодо необхідності розв’язання 
екологічних проблем, в тому числі водних, 
шляхом здійснення міжнародного співробіт-
ництва. Серед них вважаємо за необхідне від-
значити глобальний характер багатьох еко-
логічних проблем, транскордонний характер 
забруднення, міжнародні зобов’язання Укра-
їни щодо охорони довкілля. 

Поряд із цим зміст Державної програ-
ми розвитку транскордонного співробіт-
ництва на 2016–2020 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 
23.08.2016 р. № 554 [14], свідчить, що на сьо-
годні транскордонне співробітництво здійс-
нюється як на міждержавному рівні, так і на 
рівні територіальних громад, їх представ-
ницьких органів, місцевих органів виконав-
чої влади. Таке співробітництво сприяє соці-
альній та економічній конвергенції прикор-
донних регіонів та створенню нових можли-
востей для їх розвитку, в тому числі розвитку 
економічних, соціальних, науково-технічних, 
екологічних, культурних та інших відносин, 
обміну досвідом.

Згідно з принципами, викладеними у ряді 
конвенцій, до яких приєдналася Україна, для 
управління транскордонними (міжнарод-
ними) річковими басейнами створюються 
міжнародні басейнові комісії. У даний час у 
світі діють десятки таких комісій. Найбільш 
авторитетна серед них – Міжнародна комісія 
захисту річки Дунай, членом якої є і Украї-
на. Міжнародне співробітництво у цій сфері 

координує міжнародний орган – Глобальне 
Водне Партнерство та його 11 технічних ко-
мітетів. Це дозволяє отримувати методичну, 
технічну та іншу допомогу у впроваджен-
ні інтегрованого управління річковими ба-
сейнами, використовувати міжнародний 
досвід щодо оцінки стану водних екосис-
тем [15, с. 62].

Нині у водній сфері пріоритетами тран-
скордонного співробітництва України із су-
сідніми державами визначено: з Республікою 
білорусь – посилення співпраці у сфері еко-
логії, в тому числі створення системи попе-
редження про транскордонне переміщення 
забруднюючих речовин річками; з Румуні-
єю – розв’язання загальних проблем щодо 
створення спільної системи управління вод-
ними ресурсами; економічне використання 
гирла р. Дунай; з Угорщиною – забезпечення 
розвитку протипаводкового захисту та ство-
рення інтегрованої системи прогнозуван-
ня паводків; поліпшення якості води; стале 
використання природних ресурсів, зокрема 
управління водними ресурсами; з Республі-
кою Польща – забезпечення розвитку мелі-
оративних мереж для сприяння розвитку 
сільських територій та систем водопоста-
чання; з Республікою Молдова – здійснення 
заходів щодо протидії екологічним катастро-
фам, зокрема очищення стоків [14].

Відповідно до положень ст. 2 Конвенції з 
охорони та використання транскордонних 
водотоків та міжнародних озер прибережні 
Сторони здійснюють співробітництво шля-
хом укладання двосторонніх та багатосто-
ронніх угод з метою вироблення узгодженої 
політики, програм та стратегій, що охоплю-
ють відповідні водозбори або їхні частини, 
для забезпечення запобігання, обмеження 
та скорочення транскордонного впливу та з 
метою охорони навколишнього середовища 
транскордонних вод або навколишнього се-
редовища, яке перебуває під впливом таких 
вод, в тому числі й морського середовища.

На виконання зобов’язань України на ос-
нові міжурядових угод із сусідніми країна-
ми з питань водного господарства на при-
кордонних водних об’єктах організації, що 
належать до сфери управління Держвода-
гентства України, беруть участь у виконанні 
домовленостей у рамках двосторонніх угод 
щодо спільного використання та охорони 
транскордонних водних об’єктів [16, с. 36]. 



1/2019 133The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

STATE ADMINISTRATION

Прикладами є Угода між Україною та Ро-
сійською Федерацією про спільне викори-
стання та охорону прикордонних водних 
об’єктів (19 жовтня 1992 р., м. Київ), Угода 
між Урядом України та Урядом Словацької 
Республіки з питань водного господарства 
на прикордонних водах (14 червня 1994 р., 
м. братислава); Угода між Урядом України 
та Урядом Республіки Молдова про спільне 
використання та охорону прикордонних вод 
(23 листопада 1994 р., м. Кишинів); Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки 
Польща про співробітництво в галузі вод-
ного господарства на прикордонних водах 
(10 жовтня 1996 р., м. Київ); Угода між Уря-
дом України та Урядом Румунії про співро-
бітництво в галузі водного господарства 
на прикордонних водах (30 вересня 1997 
р., м. Галац); Угода між Урядом України та 
Урядом Угорської Республіки з питань вод-
ного господарства на прикордонних водах 
(11 листопада 1997 р., м. будапешт); Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Уря-
дом Республіки білорусь про спільне вико-
ристання та охорону транскордонних вод 
(16 жовтня 2001 р., м. Київ).

Зауважимо, що двосторонні угоди про 
співробітництво з питань водного госпо-
дарства на прикордонних водах не завжди 
відповідають вимогам євроінтеграційної 
політики, яка передбачає впровадження ін-
тегрованого управління водними ресурсами 
за басейновим принципом. Зокрема, це сто-
сується двосторонніх угод, предметом яких 
є міжнародне співробітництво щодо таких 
річок, як Дунай, Дніпро, Західний буг, Тиса. 
Обґрунтовується зазначене тим, що басейни 
викладених річок знаходяться на територіях 
більш ніж двох держав.

На сьогодні зустрічаються непоодинокі 
випадки порушення вимог угод щодо тран-
скордонного співробітництва у досліджу-
ваній сфері. Вказане призводить до міждер-
жавних непорозумінь та звинувачень. На-
приклад, нині досить суперечлива ситуація 
спостерігається між Україною та Молдовою 
щодо річки Дністер. Так, молдовська сторо-
на звинувачує Україну в обмеженні потоків 
води із українських водосховищ; Україна під-
креслює небажання влади Молдови обгово-
рювати забруднення річки містами Молдови. 
Протиріччя ще більше загострилися, коли 
Україна оголосила про свої плани додатково 

побудувати 6 гідроелектростанцій на Дні-
стрі. При цьому необхідно підкреслити, що 
рівень води Дністра на території Молдови 
вже зараз періодично досягає критичної по-
значки у 8,4 м. Це створює ризик припинен-
ня водопостачання до столиці Молдови Ки-
шинева [17]. 

Основною умовою ефективного міжна-
родного співробітництва у сфері охорони та 
використання транскордонних водних об’єк-
тів є оперативний обмін інформацією (ст. 6 
Конвенції з охорони та використання тран-
скордонних водотоків та міжнародних озер). 
Разом з тим, варто відзначити, що сучасна 
еколого-економічна інформація щодо вико-
ристання, охорони і відтворення водних ре-
сурсів у зарубіжних, прилеглих до кордону 
України, регіонах дуже неповна. Викладене 
серйозно перешкоджає розширенню та зміц-
ненню міждержавних відносин [2, с. 74].

З метою усунення проблем, що виника-
ють у сфері охорони та використання тран-
скордонних вод на території України, уряд 
нашої держави запланував протягом 2016–
2020 років здійснення низки заходів. Їх реа-
лізація покладена на систему органів публіч-
ного управління: Держекоінспекція, Держво-
дагентство та Мінприроди повинні забезпе-
чити оснащення підприємств, що належать 
до сфери управління Держводагентства, та 
територіальних органів Держекоінспекції у 
прикордонних регіонах плавзасобами та су-
часними засобами вимірювальної техніки 
для визначення вмісту забруднюючих речо-
вин з метою проведення моніторингу тран-
скордонних водних об’єктів; Мінприроди, Мі-
некономрозвитку, МЗС, Мінкультури, Одесь-
ка, Вінницька, Чернівецька, Івано-Франків-
ська, Закарпатська, Львівська, Волинська, 
Рівненська, Житомирська, Київська, Черні-
гівська облдержадміністрації – створити та 
забезпечити функціонування українських 
ділянок транскордонних біосферних резер-
ватів, водно-болотних угідь міжнародного 
значення, об’єктів всесвітньої природної та 
культурної спадщини; Мінприроди, Держво-
дагентство, облдержадміністрації – прове-
сти комплексний екологічний моніторинг у 
Дунайському регіоні та опрацювати питан-
ня щодо розроблення моделі прогнозування 
екологічного стану басейну дельти р. Дунай; 
Мінприроди, Держводагентство, ДСНС, об-
лдержадміністрації – забезпечити інтегро-
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ване управління ресурсами, у тому числі 
водними, у басейнах річок Тиса, Прут і Сірет, 
зокрема запобігати виникненню надзви-
чайних ситуацій, здійснювати контроль за 
забрудненням із застосуванням кращих су-
часних технологій згідно з рекомендаційним 
листом за пріоритетом 6 Стратегії єС для 
Дунайського регіону; Мінприроди, Держво-
дагентство, облдержадміністрації – забезпе-
чити укріплення берегів р. Дунай; Мінпри-
роди, облдержадміністрації – забезпечити 
відновлення та охорону ресурсів унікальних 
гідробіонтів р. Дунай та північно-західної ча-
стини Чорного моря; Мінприроди, Держвода-
гентство, облдержадміністрації – розширити 
зону природоохоронних територій, здійсни-
ти заходи у сфері охорони і відновлення еко-
систем водно-болотних угідь у дельті р. Ду-
най; Мінінфраструктури, облдержадміністра-
ції – утворити річкові інформаційні служби 
на українській ділянці р. Дунай [14].

висновки. Підсумовуючи викладене, за-
значимо, що недосконалість політико-пра-
вового забезпечення публічного управління 
у сфері охорони та використання транскор-
донних вод в Україні є наслідком недостат-
нього виконання євроінтеграційних вимог 
та неналежного міждержавного співробітни-
цтва. На наш погляд, міжнародну водно-еко-
логічну ситуацію можна покращити за умови 
створення налагодженого управління басей-
нами транскордонних водних об’єктів в ці-
лому. Розпочати вказану роботу пропонуємо 
із укладання угод, сторонами яких повинні 
бути усі держави, на територіях яких про-
стягаються басейни транскордонних водних 
об’єктів. Надалі потрібно посилити увагу на 
подальшому створенні міжнародних басей-
нових комісій та напрацюванні планів управ-
ління басейнами річок. 

Перспективами наступних досліджень є 
аналіз політико-правового забезпечення пу-
блічного управління у сфері охорони та ви-
користання транскордонних вод в Україні в 
умовах впровадження інтегрованого управ-
ління водними ресурсами за басейновим 
принципом.
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