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У статті здійснено аналіз нормативно-правових актів щодо державної водної політики. На підставі правових по-
ложень систематизовано органи публічного управління щодо формування та здійснення напрямів державної вод-
ної політики. Визначено причини неефективної діяльності досліджуваної системи органів публічного управління 
та шляхи їх усунення. З’ясовано, що пріоритетним напрямом державної водної політики є реформування органів 
публічного управління, що передбачає перехід до інтегрованого управління водними ресурсами. Запропоновано 
створити модель діяльності органів публічного управління у водному господарстві, яка б враховувала інтереси 
держави в цілому, окремих регіонів, громадськості та чітко виконувала вимоги чинного законодавства та, зокрема, 
нещодавно прийнятого Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Проблемі забезпечення населення якісною питною водою органи 
публічного управління змушені приділяти все більше уваги. За останні роки Рада національної 
безпеки і оборони (РНБО) України двічі акцентувала увагу на катастрофічному становищі в га-
лузі водопостачання та водовідведення. Так, у рішенні РНБО від 27 лютого 2009 р. зазначалося: 
“В даний час проблема збереження вітчизняних водних ресурсів набула такого значення, що ви-
знана як реальна загроза національній безпеці України”. У рішенні РНБО від 25 квітня 2013 р. 
наголошувалося на тому, що в ситуації із забезпеченням населення якісною питною водою пози-
тивних змін не сталося, а в деяких регіонах спостерігається тенденція до її ускладнення [4, с. 1].

Крім того, з огляду на ситуацію, що склалася, було розроблено і прийнято не характерні 
донедавна для України такі спеціальні нормативно-правові акти, як закони України “Про пит-
ну воду, питне водопостачання та водовідведення” від 10 січня 2002 р. [19], “Про Загально-
державну цільову програму “Питна вода України” на 2011–2020 роки” від 3 березня 2005 р.  
[15], Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил надання послуг з цент-
ралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового до-
говору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення” від 21 липня 2005 р. [17], наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про 
затвердження Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, при-
значеної для споживання людиною” від 12 травня 2010 р. [16] тощо.

Проте, враховуючи сучасну водно-екологічну кризу, на наш погляд, необхідно наголоси-
ти на декларативності багатьох положень згаданих вище нормативно-правових актів. З цього 
випливає, що прийняття законів без розробки ефективного механізму їх реалізації не забезпе-
чує практичного врегулювання його об’єкта. У зв’язку із цим вважаємо за необхідне дослідити 
політичні погляди щодо розвитку водогосподарського комплексу України, які відображені в 
законодавчо закріплених напрямах державної водної політики.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Запровадження європейських принципів і підходів у публічне 
управління водним господарством України охоплює широкий спектр формування напрямів 
державної водної політики, що супроводжується в останні роки інтенсивним напрацюван-
ням нормативно-правової бази їх реалізації. Напрями державної водної політики фрагментар-
но досліджено в працях В.А.Голяна [23], І.В.Гопчака [24],  Т.О.Басюк [24], Н.М.Осадчої [9], 
Ю.Б.Набиванець [9], В.А.Сташука [21], М.А.Хвесика [22; 23], А.В.Яцика [24], М.В.Яцюка [9] 
та ін. Проте в науці публічного управління комплексні дослідження формування державної 
водної політики з урахуванням останніх змін у законодавстві відсутні. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – на підставі аналізу галузевого законодав-
ства та практики його застосування визначити пріоритетні напрями державної водної політи-
ки України. Для реалізації мети дослідження було поставлено такі завдання: проаналізувати 
нормативно-правові акти, що стосуються державної водної політики; систематизувати органи 
публічного управління, які здійснюють формування та реалізацію напрямів державної водної 
політики; визначити причини неефективної діяльності досліджуваної системи органів публіч-
ного управління та шляхи їх усунення; подати пропозиції щодо формування нової моделі ді-
яльності органів публічного управління у водному господарстві.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих  
нау кових результатів. Державна водна політика є важливою складовою загальнодержавної 
екологічної політики. Вона тісно пов’язана з економічною, соціальною, культурною та іншими 
сферами життєдіяльності суспільства. 

На наш погляд, під державною водною політикою необхідно розуміти комплекс напрямів 
керівної діяльності органів публічного управління водогосподарського комплексу стосовно 
виконання завдань, що ставляться суспільством перед галуззю водного господарства та чітко 
узгоджені з нормами законодавства.
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У ст. 10 Господарського кодексу України [2] проголошено, що держава здійснює еколо-
гічну політику, яка забезпечує раціональне використання та повноцінне відтворення природ-
них ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Як слушно зазначає С.Ф.Мельченко, об’єктивна необхідність втручання держави в при-
родно-екологічну сферу повинна мати за мету досягнення збалансованого стану, а також закла-
дення основ глобального еколого-економічного партнерства між суб’єктами підприємництва, 
між іноземними партнерами, на рівні планетарного співробітництва заради виживання і по-
дальшого розвитку України, а також всієї цивілізації [7, с. 109–110].

Нині на законодавчому рівні слід констатувати відсутність єдиного переліку напрямів 
державної водної політики. Так, низка напрямів державної політики у сфері водного господар-
ства для задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах ві-
дображена в Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та екологіч-
ного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року [3]. Це, зокрема, гармонізація 
українського законодавства з міжнародними нормами та вдосконалення нормативно-правової 
бази щодо забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства; впрова-
дження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму використання, охорони та 
відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу 
вод згідно з міжнародними нормами; впровадження системи інтегрованого управління вод-
ними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління ба-
сейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах 
річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових 
басейнових управлінь водних ресурсів тощо.

У свою чергу, дещо інші напрями державної водної політики визначені в Концепції на-
ціональної екологічної політики України на період до 2020 року [6], а саме: упровадження 
системного підходу до менеджменту прісноводних ресурсів і відповідних басейнів річок, які 
базуються на принципі басейнового та інтегрованого управління; зміцнення органів басейно-
вого управління, в тому числі міждержавних і регіональних; підвищення ефективності водо-
користування шляхом запровадження економічних стимулів на басейновому рівні та повного 
відшкодування витрат; розроблення ефективних стратегій для басейнового управління водни-
ми ресурсами з метою запобігання негативним наслідкам повеней та посухи тощо.  

Від імені держави повноваження щодо здійснення державної водної політики виконують 
органи публічного управління. Аналіз законодавства України дав можливість систематизувати 
основні з них із зазначенням регламентованих за ними завдань та повноважень у досліджува-
ній галузі. Так, зокрема: 

 – Верховна Рада України визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики (ч. 5  
ст. 85 Конституції України [5]); 

 – Президент України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави  
(ч. 3 ст. 106 Конституції України); 

 – Кабінет Міністрів України здійснює внутрішню та зовнішню політику держави; за-
безпечує проведення політики у сферах охорони природи, екологічної безпеки і природокорис-
тування (ст. 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” [18]); 

 – Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) – забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, роз-
виток водного господарства і меліорації земель; реалізує державну політику у сфері охорони нав-
колишнього природного середовища (п. 3 Положення про Міністерство екології та природних 
ресурсів України, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р.  
№ 32 [13]); проводить моніторинг та оцінку впливу державної політики у відповідній сфе-
рі; здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громад-
ськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції 
Мінприроди; реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфе-
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рі волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього 
природного середовища; забезпечує інформування громадськості про формування та реаліза-
цію державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди; інформує та надає 
роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мін-
природи (п. 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України); 

 – Державне агентство водних ресурсів України реалізує державну політику у сфері 
управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного госпо-
дарства і меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексно-
го призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем; вносить пропозиції 
щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку водного господарства та 
гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних 
ресурсів (п. 3 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, що затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393 [11]); забезпечує інформу-
вання громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства 
і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих вод-
них ресурсів (п. 4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України); 

 – Державна екологічна інспекція України реалізує державну політику зі здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раці-
онального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; вносить на розгляд Міні-
стра екології та природних ресурсів пропозиції щодо забезпечення формування державної по-
літики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів (п. 3 Положення про Державну екологічну інспек-
цію України, що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р.  
№ 275 [12]); забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з пи-
тань, що належать до компетенції Держекоінспекції (п. 4 Положення про Державну екологічну 
інспекцію України). 

Зважаючи на сучасний критичний стан водних ресурсів, вважаємо, що діяльність розгля-
нутої системи органів публічного управління є неефективною, вона не здатна належним чином 
забезпечити реалізацію законодавчо визначених напрямів державної водної політики, а отже, 
і потреби суспільства у воді. 

Причини цього законодавчо визначені в Основних засадах (стратегії) державної екологіч-
ної політики України на період до 2020 року [10], а саме: функції управління в галузі охорони, 
використання та відтворення вод розподілені між різними центральними органами виконавчої 
влади, що призводить до їх дублювання, неоднозначного тлумачення положень природоохо-
ронного законодавства та неефективного використання бюджетних коштів.

Відповідно до інформації, викладеної 21 липня 2017 р. на офіційному сайті Мінприроди, 
додатково необхідно зазначити, що діюча на сьогодні система управління не відповідає ні інте-
грованому підходу, ні принципам належного урядування. Цій системі притаманні адміністра-
тивно-територіальний підхід до управління, недостатня прозорість функціонування сектору 
у зв’язку з поєднанням в одній структурі функцій управління водними ресурсами і функцій 
управління інфраструктурою та наданням послуг; в ній закладений потенційно значний кон-
флікт інтересів. Найголовніше, що існуюча система не дає змоги на довгостроковій основі 
залучати приватний сектор, і тому необхідні чітке бачення та конкретні механізми посилення 
ролі всіх зацікавлених сторін, що дадуть можливість залучати інвестиції для розвитку, підви-
щення ефективності інфраструктури [1].

Наголосимо також на відсутності чітко визначених взаємоузгоджених основоположних 
ідей, засад взаємодії басейнових управлінь з конкретними структурними підрозділами Мін-
природи та іншими відомствами. 

У Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року [6] та 
Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року 
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[10] шляхом подолання досліджуваних кризових явищ визначено невідкладне реформування 
органів публічного управління в напрямі переходу до інтегрованого управління водними ре-
сурсами, тобто запровадження процесу координації, збереження, управління та розвитку вод-
них, земельних і пов’язаних з ними ресурсів (поза галузевим підходом) у межах конкретного 
річкового басейну для того, щоб максимізувати у справедливий спосіб економічні та соціальні 
вигоди, пов’язані з використанням водних ресурсів, водночас зберігаючи і там, де необхідно, 
відновлюючи прісноводні екосистеми [14, с. 6].

Вважається, що реформування має охоплювати низку складових, зокрема впровадження 
чіткої горизонтальної структури управління водними ресурсами та господарством з розподілом 
функцій управління водою та функції управління інфраструктурою і наданням послуг; відповід-
ну вертикальну адміністративну структуру нового агентства водних ресурсів, що має, зрештою, 
повністю зосередитися на впровадженні нових європейських стандартів, а також передбачати 
механізми сталої економічної моделі, фінансування, залучення приватного сектору та інших за-
цікавлених сторін (включаючи можливість створення організацій водокористувачів) [1].

На наш погляд, крім вищезазначених аспектів реформування системи органів публічного 
управління водним господарством, важливим чинником має стати створення такої моделі їх 
діяльності, яка б враховувала інтереси держави в цілому, окремих регіонів, громадськості та 
забезпечувала чітке виконання вимог чинного законодавства і, зокрема, нещодавно прийнято-
го Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” [20]. Ця організаційна модель поведінки 
одночасно повинна формуватися і в юридичних та фізичних осіб, що справляють безпосеред-
ній вплив на стан водних об’єктів. З метою запобігання декларативності зазначеного процесу 
необхідно максимально посилити всі види юридичної відповідальності. 

Обов’язковими умовами функціонування басейнового принципу є відкритість процедур 
обговорення та прийняття фінансових рішень для учасників усіх зацікавлених сторін, доступ 
громадськості до інформації басейнової водної політики та екологічних програм на всіх ста-
діях їх розробки та впровадження [22, с. 218].

Досить прогресивною в цьому сенсі вважаємо ініціативу Міністерства екології та при-
родних ресурсів України щодо запровадження формування водної політики шляхом організа-
ції Національного діалогу про водну політику (НДВП). Оголошення із запрошенням учасників 
на цей захід розміщуються на офіційному сайті Мінприроди [8]. Остання, друга зустріч НДВП 
відбулася 28 листопада 2017 р. Зауважимо, що учасниками заходу визначені, крім представни-
ків ЦОВВ України, міжнародних організацій, міжнародних проектів, науковців, також будь-які 
організації, представники бізнесу та пересічні громадяни, небайдужі до питань збереження 
довкілля та започаткування нових підходів в управлінні водними басейнами.

На нашу думку, для більш повного охоплення кола всіх небайдужих до питань збережен-
ня довкілля та започаткування нових підходів в управлінні водними басейнами Міністерство 
екології та природних ресурсів України, яке взяло на себе роль ініціатора та організатора про-
цесу комунікації в рамках НДВП, повинно не тільки викладати запрошення на зустрічі НДВП 
на своєму офіційному сайті, а й активно висвітлювати їх на шпальтах газет, в інформаційних 
новинах по телебаченню.

Насамкінець, ураховуючи кризове становище із забезпеченням населення України якіс-
ною питною водою, зазначимо, що подальше формування та реалізація напрямів державної 
водної політики повинні стати пріоритетними в системі державної політики в цілому. Ство-
рення передумов для цього є першочерговим завданням органів публічного управління в галузі 
водного господарства та всіх зацікавлених осіб.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз нормативно-правових актів 
щодо державної водної політики та систематизація органів публічного управління щодо її ре-
алізації дають підстави сформулювати такі висновки та пропозиції:

 • сучасна державна водна політика України перебуває на стадії інтенсивного формуван-
ня напрямів та механізмів їх реалізації;
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 • система органів публічного управління досліджуваної галузі є неефективною внаслі-
док відсутності в ній чітко визначених взаємоузгоджених принципів діяльності; невідповід-
ності інтегрованому підходу; недосконалого законодавства;

 • для усунення причин неефективності вказаної вище системи необхідне невідкладне 
реформування органів публічного управління шляхом переходу до інтегрованого управління 
водними ресурсами. Результатом цього повинно стати створення такої управлінської моделі, 
яка буде враховувати інтереси держави в цілому, окремих регіонів, громадськості та чітко ви-
конуватиме вимоги спеціальних правових норм, узгоджених з чинним законодавством та під-
кріплених належним фінансовим забезпеченням. 

Перспективами подальших досліджень щодо порушеної проблеми є обґрунтування  
дієвих інструментів та механізмів реалізації державної водної політики відповідно до вимог 
євроінтеграційного процесу.
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SUMMARY

Introduction. The problem of providing people with quality drinking water makes the public 
administration authorities pay more attention to it. In recent years, the National Security and Defense 
Council of Ukraine has twice emphasized the catastrophic situation in the field of water supply 
and drainage. In addition, the result of this is the development and adoption of specific laws and 
regulations that are not specific to Ukraine until recently. However, taking into account the current 
water and ecological crisis, the declarative of many of their provisions was confirmed. Accordingly, 
this situation shows that the adoption of legislation, without developing an effective mechanism for 
its implementation does not mean a practical adjustment of its object. In this connection, it was found 
necessary to study the national political views in the water sector, which are reflected in the legally 
established areas of state water policy. 

Analysis of publications. The introduction of European principles and approaches to public water 
management in Ukraine covers a wide range of state water policy directions, which is accompanied 
by intensive work on the legal and regulatory framework for their implementation in recent years. 
The directions of state water policy are investigated fragmentarily in the works of V.A.Golanа, 
I.V.Gopchaka, T.O.Basyuk, N.M.Osadchaya, Yu.B.Nabivanets, V.A.Stashukа, M.A.Khvesika, 
A.V.Yacykа, M.V.Yatsyukа and others. In turn, in the science of public administration complex 
research on the formation of state water policy in the light of recent changes in the legislation are 
absent. 
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Goal. The purpose of the paper is to determine, on the basis of the analysis of sectoral legislation 
and its application practice, the priority directions of the state water policy of Ukraine. To achieve the 
research goal, the following tasks need to be addressed: to analyze regulatory legal acts on state water 
policy; to organize public administration bodies in relation to the formation and implementation 
of the directions of state water policy; to determine the reasons for the ineffective activity of the 
investigated system of public administration bodies and ways to overcome them; to submit proposals 
on the formation of a new model of activity of public administration bodies in the water sector. 

Results. State water policy is an important part of the national environmental policy. It is closely 
linked with the economic, social, cultural and other spheres of society’s life. 

The author’s definition of the concept of state water policy is provided, under which it is 
necessary to consider the complex of directions of the governing activity of the bodies of public 
administration of the water management complex, which are directed to fulfill the tasks assigned by 
the society to the industry of the water sector and are clearly consistent with the norms of legislation. 

There is a lack of a common list of state water policy directions at the legislative level. The 
analysis of the legislation of Ukraine provided an opportunity to systematize public administration 
bodies on the implementation of state water policy, indicating the tasks and powers regulated by 
them in the investigated branch. Taking into account the current critical state of water resources, the 
conclusion is reached regarding their inefficient activity, which is not able to properly implement 
the legislatively determined directions of state water policy, and therefore the needs of society in the 
water. 

The reasons of ineffectiveness of the system of public management bodies of the investigated 
branch, which consist in absence of well-defined mutually agreed principles of activity, are analyzed; 
not in line with the integrated approach; the presence of imperfect legislation. A dominant way to 
overcome the above factors is to consider urgent reform of the public administration through the 
transition to integrated water resources management. 

The result should be the creation of a management model that takes into account the interests 
of the state as a whole, of individual regions, of the public and clearly follows the requirements 
of special legal norms consistent with the current legislation and backed up by adequate financial 
support. Prospects for further research on the issue raised are the justification of effective instruments 
and mechanisms for implementing state water policy in accordance with the requirements of the 
European integration process.


