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Таким чином реформа державного управління є однією з основних 

реформ у країнах з перехідною економікою, що здійснюють комплексні 

реформи у різних сферах державної політики. Дієва система державного 

управління є одним з основних чинників конкурентоспроможності країни. 

Система державного управління в Україні поки ще не повністю відповідає 

потребам країни у проведенні комплексних реформ у різних сферах 

державної політики та її європейському вибору, а також європейським 

стандартам належного управління державою. Україна продовжує займати 

низькі позиції у світових рейтингах конкурентоспроможності, пов’язаних 

з державним управлінням. 
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РЯБЕЦЬ КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА 

к. ю. н., доцент, докторант кафедри парламентаризму та політичного 

менеджменту Національної академії державного управління  

при Президентові України 

 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Сучасні політико-правові тенденції у сфері публічного управління 

водними ресурсами України ґрунтуються на євроінтеграційних засадах. 

Підписання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [3] 

зобов’язало її до імплементації низки європейських директив, що 

стосуються водної сфери. У результаті дослідження джерельної 

нормативно-правової бази ЄС нами було систематизовано директиви, які 
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підлягають імплементації у національне водне законодавство. Серед них 

відзначимо – Директиву 91/271/ЄС Ради Європейського Союзу «Про 

очистку міських стічних вод» від 21 травня 1991 року, Директиву 

98/83/ЄС Ради Європейського Союзу «Про якість води, призначеної для 

споживання людиною» від 3 листопада 1998 року, Директиву 2000/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради Європейського Союзу «Про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» 

від 23 жовтня 2000 року, Директиву 2006/118/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист ґрунтових вод від 

забруднення та виснаження» від 12 грудня 2006 року, Директиву 

2007/60/ЄC Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 

«Про оцінку і управління ризиками затоплення» від 23 жовтня 2007 року, 

Директиву 2008/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського 

Союзу «Про запровадження рамок для діяльності Співтовариства у сфері 

політики щодо морського середовища» від 17 червня 2008 року. 

Одним із органів публічного управління, що має своїм завданням 

впровадження заходів щодо імплементації зазначених директив, є 

Міністерство екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди 

України). 

Останніми роками доволі актуальним питанням у співпраці України з 

ЄС у сфері охорони довкілля в рамках Угоди про асоціацію між Україною 

і ЄС стала апроксимація. Відповідно до ст. 363 Угоди про асоціацію між 

Україною і ЄС вона передбачає поступове наближення законодавства 

України до права та політики ЄС у сфері охорони навколишнього 

природного середовища.  

Варто відзначити, що в рамках реалізації проекту «Додаткова 

підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у 

впровадженні Секторальної бюджетної підтримки» Мінприроди України в 

2014 р. підготувало Національну стратегію наближення (апроксимації) 

законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. 

Відповідно до її змісту метою наближення (апроксимації) 

законодавства є приведення його у повну відповідність до вимог права ЄС 

як «на папері», так і у практиці застосування. Це процес постійний, який 

відбувався і відбувається як в «асоційованих» державах, державах, що є 

кандидатами на вступ до Європейського Союзу, так і в державах – членах 

ЄС. Тому процес апроксимації, який має пройти Україна, дає можливість 

організувати інститути, виробити процедури та підготувати персонал 

(кадри) для виконання повсякденних процесів і обов’язків Європейського 

Союзу з розроблення правових норм, їх реалізації та контролю 

дотримання [2]. 

Окрім того, на сьогодні за підтримки Делегації ЄС в Україні та 

Європейського банку реконструкції та розвитку при Мінприроди України 

створена Команда підтримки реформ (далі – КПР), а також проектний 

офіс з реформування системи водного господарства H2Office. Відповідно 



 86 

до поставлених Мінприроди України завдань, експертами H2Office та 

КПР у 2017 році розроблено проект Концепції реформування сфери 

охорони та відтворення вод, раціонального використання водних ресурсів 

та розвитку водного господарства і меліорації земель [1]. Одним з 

основних її призначень є імплементація Директиви 2000/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року «Про 

встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики» у 

частині запровадження механізму та підходів до управління водними 

ресурсами з урахуванням басейнового принципу управління та 

гідрографічного районування території. 

Підсумовуючи викладене, слушно зауважити, що здійснені 

Міністерством екології та природних ресурсів України викладені вище 

політико-правові заходи є фундаментальним підґрунтям для подальшого 

впровадження евроінтеграційних напрямів державної політики у водне 

господарство України.  
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СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА ІННА АНДРІЇВНА 

к. пол. н., експерт швейцарсько-українського проекту  

«Розвиток громадянських компететностей в Україні – DOCCU» 

 

РОЛЬ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УКРАЇНЦІВ У 

ПРОЦЕСАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ 

 

Громадянськість передбачає існування системи цінностей, установок, 

поглядів, відношень до держави та суспільства та є морально-

психологічною основою формування світогляду громадянина. На думку І. 

Ільїна, бути справжнім громадянином – це «відчувати нерозривну 

тотожність між інтересом держави та своїм власним інтересом. І через це 

визнавати своїм власним інтересом кожен духовно правильний інтерес 

кожного з своїх співгромадян»  

[8, с. 271]. Таким чином, основною складовою громадянськості є 

прийняття суспільної цілі [8, с. 271]. Лише щира участь у житті власного 


