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МоДелЬ ФоРМуваННЯ поліТико-пРавовиХ засаД пуБліЧНоГо упРавліННЯ 
у Галузі воДНоГо ГоспоДаРсТва укРаЇНи

анотація
Мета статті – обґрунтування змісту і структури теоретичної моделі формування по-

літико-правових засад публічного управління в галузі водного господарства України. 
Наукова новизна. Проблеми, що пов’язані із функціонуванням водного господарства, 

є об’єктом дослідження в межах технічних, економічних, юридичних та інших галузей наук. 
Вітчизняні вчені у контексті зазначених галузей наук розробляють моделі удосконалення 
функціонування водного господарства. Поряд із цим, науково-теоретична розробка моделі 
формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства 
України дотепер не здійснена, що й обґрунтовує наукову новизну проведеного дослідження. 
Доведено, що визначальним чинником рівня ефективності публічного управління водним гос-
подарством є його політико-правові засади. Сучасну систему публічного управління водним 
господарством України представлено сукупністю взаємопов’язаних елементів, які взаємоді-
ють між собою для досягнення спільної мети шляхом виконання загальних завдань. Систе-
му публічного управління водним господарством України поділено на цільову та структурну 
підсистеми. Платформою здійснення ефективного функціонування публічного управління у 
водному господарстві запропоновано публічний полілог, у сутність якого вкладено організо-
ване спілкування усіх керуючих елементів (суб’єктів) публічного управління у водному госпо-
дарстві, у процесі якого відбувається напрацювання напрямів публічної водної політики, обго-
ворюються наявні водогосподарські проблеми та формулюються взаємоузгоджені пропозиції 
щодо їх вирішення. 

Висновок. Запропонована модель формування політико-правових засад публічного управ-
ління в галузі водного господарства України відображає загальну послідовність управлінських 
дій у визначених законодавством напрямах та межах, метою яких є реалізація регламентова-
них нормами права напрямів публічної водної політики, що направлені на виконання поставле-
них перед водним господарством цілей та завдань. 

Ключові слова: публічне управління, політико-правові засади, водне господарство, мо-
дель, публічний полілог.
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STATE ADMINISTRATION

MoDeL of foRMaTIon PoLITIcaL anD LeGaL BaSeS PUBLIc aDMInISTRaTIon In The 
fIeLD of WaTeR ManaGeMenT of UKRaIne

abstract
The purpose of the article is to substantiate the content and structure of the theoretical 

model of the formation of political and legal foundations of public management in the field of water 
management in Ukraine. 

Scientific novelty. Problems related to the functioning of water management are the subject 
of research within the technical, economic, legal and other fields of science. Domestic scientists in 
the context of these branches of science are developing models of improving the functioning of water 
management. At the same time, the scientific and theoretical development of the model of formation 
of political and legal foundations of public management in the field of water management in Ukraine 
has not yet been implemented, which substantiates the scientific novelty of the conducted research. It 
is proved that the determining factor of the level of effectiveness of public water management is its 
political and legal basis. The modern system of public water management in Ukraine is represented by 
a set of interrelated elements that interact with one another to achieve a common goal by performing 
common tasks. The public water management system of Ukraine is divided into target and structural 
subsystems. The platform for implementing the effective functioning of public management in the 
water economy proposes a public polylogist, whose essence is the organized communication of all 
management elements (subjects) of public management in the water management, in the process of 
which the development of directions of public water policy is discussed, the existing forms of water 
management are discussed, suggestions for solving them.

Conclusions. The proposed model of formation of political and legal bases of public management 
in the field of water management of Ukraine reflects the general sequence of management actions 
in the directions and limits defined by the legislation, the purpose of which is the realization of the 
regulated rules of law of the directions of public water policies aimed at the implementation of public 
water policies, facing water management goals and objectives.

Keywords: public administration, political and legal principles, water management, model, public 
polylogist.

постановка проблеми. Зростання кіль-
кості водогосподарських проблем в Україні 
в контексті суспільних відносин ставить пе-
ред нашою державою завдання щодо пошуку 
можливих шляхів їх подолання, пріоритет-
ним серед яких необхідно визначити моде-
лювання процесу формування ефективних 
політико-правових засад публічного управ-
ління в галузі водного господарства України. 

аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми, що пов’язані з водогос-
подарською діяльністю, привернули увагу 
широкого кола науковців. Поряд з цим, роз-
робка моделей щодо усунення вказаних про-
блем здійснюється вченими переважно в 
межах технічних (В. Сташук, М. Корчемлюк, 
І. Рой та ін.), економічних (О. Яроцька, І. Па-
шенюк, Н. Качан, Т. Добрянська, О. Покуль 
та ін.), юридичних (В. Джуган, Н. Фролова, 
С. Власюк, С. Міщанюк, О. Дроваль, В. Хмелі-
нін) та інших галузей наук. У науці держав-
ного управління розробка моделі форму-

вання політико-правових засад публічного 
управління в галузі водного господарства 
України дотепер не ставала об’єктом дослі-
дження. 

Мета статті – обґрунтування змісту і 
структури теоретичної моделі формування 
політико-правових засад публічного управ-
ління в галузі водного господарства України.

виклад основного матеріалу. Теорія 
моделювання є основоположною теоретич-
ною засадою публічного управління в галузі 
водного господарства. Вона надає можли-
вість поглиблено усвідомлювати водогос-
подарські процеси, напрацьовувати шляхом 
програмування та прогнозування найбільш 
оптимальні варіанти функціонування керу-
ючої та керованої підсистем у водному госпо-
дарстві.

Визначальним чинником рівня ефек-
тивності публічного управління водним гос-
подарством є його політико-правові засади. 
Зважаючи на викладене, побудова макси-
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мально результативної моделі публічного 
управління водним господарством повинна 
здійснюватися в політико-правовому кон-
тексті.

Авторське бачення моделі формування 
політико-правових засад публічного управ-
ління в галузі водного господарства України 
схематично представлено на Рис. 1.
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Систему публічного управління в галу-
зі водного господарства необхідно поділяти 
на цільову та структурну підсистеми. Цільо-
ва підсистема має включати у себе мету та 
завдання публічного управління водним гос-
подарством.

Формулюючи мету публічного управлін-
ня у досліджуваній галузі, що викладена на 
Рис. 1, ми виходили із водозабезпечувально-
го призначення водного господарства в умо-
вах екологічної рівноваги.

Мета публічного управління у галузі 
водного господарства досягається шляхом 
виконання низки завдань, тобто вимог, які 
випливають з неї і підлягають задоволенню 
для її досягнення.

Пріоритетним завданням публічного 
управління в галузі водного господарства 
визначено завершення в Україні процесу 
впровадження інтегрованого управління 
водними ресурсами за басейновим прин-
ципом. Необхідно відзначити, що важливу 
роль при переході до принципів інтегрова-
ного управління водними ресурсами віді-
грають міжнародні рамки, що сприяють роз-
витку, включаючи Водну Рамкову Директи-
ву ЄС [1, с. 118].

Управлінські водогосподарські дії, які 
не підкріплені усвідомленням водокористу-
вачами впливу води на стан здоров’я, соці-
ально-економічну сферу суспільства, є мало-
ефективними. Саме тому, до пріоритетних 
завдань публічного управління необхідно 
відносити також підвищення екологічної 
свідомості громадян та обов’язкове доведен-
ня до їхнього відома через засоби масової 
інформації основ екологічного законодав-
ства і юридичної відповідальності в цій галу-
зі [2, с. 289].

Ефективне здійснення вказаних вище 
завдань публічного управління у галузі вод-
ного господарства створює передумови для 
задоволення водних потреб населення та га-
лузей економіки, запобігання виникненню 
шкідливої дії вод та подолання її наслідків. 

Визначаючи структурну підсистему пу-
блічного управління у галузі водного госпо-
дарства України, слід звернути увагу, що 
її парадигма виявляє себе у керуючому та 
керованому елементі. Під керуючими еле-
ментами у публічному управлінні водним 
господарством необхідно розуміти такі його 
суб’єкти як органи державного управління, 

органи місцевого самоврядування та громад-
ські організації.

Слушно підкреслити, що при організації 
та здійсненні сучасного публічного управ-
ління водним господарством варто брати 
до уваги, що роль недержавних-немуніци-
пальних суб’єктів суттєво зросла. Окрім того, 
вона й надалі стрімко зростає в усіх в проце-
сах державного та соціального управління, у 
формуванні публічної політики [3, с. 3].

Керований елемент публічного управ-
ління, тобто його об’єкт у водному господар-
стві в цілому представлений водними ре-
сурсами, на які направлений управлінський 
вплив керуючих елементів.

Водночас необхідно відзначити, що 
у кожному конкретному випадку у якості 
об’єкта публічного управління можуть висту-
пати: річковий басейн за географічно-гідро-
логічною, геологічною ознакою; водні ресур-
си адміністративно-територіальної одиниці 
– області, району, регіону, міста; водні потре-
би водокористувачів; види водних об’єктів; 
окремі види водокористування (загальне, 
спеціальне); окремі види вод: транскордонні, 
поверхневі, підземні тощо [4, с. 144].

Ми вважаємо, що платформою для ефек-
тивного функціонування публічного управ-
ління у галузі водного господарства має ста-
ти публічний полілог, під яким слід розумі-
ти організоване спілкування усіх керуючих 
елементів (суб’єктів) публічного управління 
у водному господарстві, у процесі якого від-
бувається напрацювання напрямів публічної 
водної політики, обговорюються наявні во-
догосподарські проблеми та формулюються 
взаємоузгоджені пропозиції щодо їх вирі-
шення.

Органи державної влади повинні мати 
провідну роль у підготовці та здійсненні пу-
блічної водної політики. Повноваження щодо 
організації і проведення публічного поліло-
гу доцільно покласти на орган державного 
управління – Мінекоенерго.

Практично публічний полілог варто 
здійснювати у формі Національного полілогу 
про водну політику, що має передбачати по-
стійну взаємодію публічних інституцій у га-
лузі водного господарства. 

Поряд з цим, управлінські рішення не-
обхідно приймати під час засідань представ-
ників органів державного управління, місце-
вого самоврядування та громадських органі-
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зацій у розрізі Національного полілогу про 
водну політику. Ініціатором проведення за-
сідань слід визначити Мінекоенерго. У зв’яз-
ку з цим обов’язком останнього має стати 
інформування учасників засідання про дату, 
час та місце його проведення, а також про 
його орієнтовний порядок денний. Вказа-
не потрібно здійснювати шляхом оприлюд-
нення оголошень через офіційний веб-сайт 
Мінекоенерго, шпальта газет, інформаційні 
теленовини. Надалі Мінекоенерго має забез-
печити можливість доповнити представни-
ками публічних інституцій порядок денний 
засідання необхідними з їх точки зору пи-
таннями.

На наш погляд, Національний полілог 
про водну політику повинен забезпечити 
впровадження повного політико-правового 
циклу у водному господарстві, концептуаль-
не розуміння якого варто розглядати як су-
купність послідовних етапів. Першим з них 
визначено вироблення напрямів публічної 
водної політики. 

Враховуючи підписання Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС і гармонізацію наці-
онального водного законодавства до відпо-
відних норм ЄС, сучасну публічну водну по-
літику потрібно напрацьовувати в контексті 
європейських вимог. 

Впровадження публічної водної політи-
ки обов’язково має бути легалізованим, тоб-
то законодавчо регламентованим.

Коригування публічної водної політики 
необхідно здійснювати шляхом удоскона-
лення її напрямів, що вже впроваджуються, 
та/або напрацювання нових з урахуванням 
успішного зарубіжного досвіду. В основу да-
ного процесу слід покласти правотворчі дії 
щодо легітимізації публічної водної полі-
тики. Під час коригування, окрім перегляду 
правових документів, у яких безпосередньо 
визначені напрями публічної водної політи-
ки, повинно відбуватися удосконалення усієї 
нормативно-правової бази її реалізації. Знач-
ну увагу при цьому варто приділяти модерні-
зації джерел екологічного та господарського 
законодавства, нормами яких регулюється 
охорона, використання вод та відтворення 
водних ресурсів.

Таким чином, окреслений механізм пу-
блічного управління в галузі водного госпо-
дарства України перебуває у колі правових 
засад. У процесі здійснення запропонованого 

Національного полілогу про водну політику 
публічні інституції матимуть можливість на-
працьовувати напрями публічної водної по-
літики, ініціювати їх правову регламентацію 
та забезпечувати практичну реалізацію, що 
має закінчуватися коригуванням публічної 
водної політики із подальшим виникненням 
нових чи удосконаленням чинних її правових 
засад.

висновки. Підсумовуючи викладене, 
зазначимо, що запропонована модель фор-
мування політико-правових засад публічно-
го управління в галузі водного господарства 
України відображає загальну послідовність 
управлінських дій у визначених законодав-
ством напрямах та межах, метою яких є ре-
алізація регламентованих нормами права 
напрямів публічної водної політики, що на-
правлені на виконання поставлених перед 
водним господарством цілей та завдань. 
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