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ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ – ПРІОРИТЕТНА ЗАСАДА ФОРМУВАННЯ 

ПУБЛІЧНОЇ ВОДНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

У зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС і гармонізацією національного водного законодавства до 

відповідних норм ЄС сучасна публічна водна політика повинна 

напрацьовуватися в контексті європейських вимог.  

При цьому необхідно враховувати, що пріоритетною засадою 

формування публічної водної політики має стати екологічно 

обґрунтоване використання водних ресурсів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Передумови екологічно обґрунтованого  

використання водних ресурсів 

 

Під екологічно-безпечним використанням водних ресурсів слід 

розуміти використання корисних властивостей водних ресурсів за 

умови недопущення погіршення їх кількісних та якісних властивостей. 

Нині серед перспектив відтворення водних ресурсів в Україні 

називається значний потенціал створення на підприємствах сучасних 

систем повторно-послідовного, оборотного та замкненого 

водозабезпечення. В основу таких систем покладена притаманна воді 

якість, що дає їй змогу не змінювати свою фізичну природу після 

участі у виробничих процесах. Очевидно, що широке впровадження 

сучасних досконалих водообігових систем (аж до замкнених) 
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уможливлює не тільки вирішення проблеми водозабезпечення 

споживачів, але й збереження природних ресурсів в екологічно 

чистому стані [1, с. 285].  

Забезпечення ощадливого, тобто економного, використання 

водних ресурсів попередить необґрунтовану втрату води.  

Практика свідчить, що у побуті та виробництві політика щодо 

економного використання води набуває все більшої актуальності. Нині 

на господарсько-питні потреби використовується кілька мільярдів 

кубометрів води за рік. При цьому одна п’ята питної води 

невикористана йде в каналізацію. Причинами цього є неякісні 

водопровідні системи, конструктивні і технологічні недоліки систем 

холодного та гарячого водопостачання [2].  

Головним стимулюючим фактором щодо ощадливого 

використання води повинен стати відхід від принципу розрахунку 

оплати за її використання за нормами, встановлення на неї реальної 

ціни та приладів обліку в усіх без винятку водоспоживачів. 

Екологічно обґрунтоване використання водних ресурсів у аспекті 

раціональності має передбачати вчинення водокористувачами 

доцільних та свідомих дій відносно води. Управлінські рішення щодо 

забезпечення раціонального використання водних ресурсів повинні 

ґрунтуватися на глибинному міркуванні компетентних управлінців, а 

також на результатах аналізу альтернатив.  

Своєю чергою, стійке використання водних ресурсів має 

здійснюватися такими способами, що у довгостроковій перспективі не 

призводять до зменшення водності водних об’єктів, погіршення їх 

якісних показників та здатності до відтворення. 

Вважається, що стійкість у водогосподарському комплексі 

повинна забезпечувати здатність системи стабільно функціонувати в 

різних умовах (незважаючи на вплив поточних факторів) і виконувати 

поставлені завдання відповідно до визначених пріоритетів. Важливим 

завданням у контексті стійкості є здатність системи протистояти 

впливу несприятливих факторів [3, с. 27].  

На сьогодні у науковій сфері побутує думка, що загальне 

антропогенне навантаження на басейн не повинно перевищувати 10 % 

від обсягу водних ресурсів [4, с. 17]. З урахуванням викладеного 

необхідно зробити висновок, що виконання вказаної вимоги є 

передумовою досягнення стійкого використання водних ресурсів.  

Стале використання водних ресурсів має забезпечити відновлення 

водності річок України, зменшення їхнього забруднення та 

відтворення водних екосистем. Головним завданням України на шляху 

до сталого розвитку визначається розірвання залежності соціально-

економічного зростання від використання природних ресурсів та 

подальшого забруднення довкілля [5]. 
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Вчені наголошують, що ідея сталого водокористування носить, 

перш за все, характер домінуючої соціальної складової для 

задоволення потреб, покращення здоров’я та підвищення добробуту 

кожного [6, с. 49]. Окрім того, вони звертають увагу на проблему 

сталого розвитку водогосподарського комплексу, яка полягає в тому, 

що використання водних ресурсів не обмежується лише галуззю 

водного господарства, а поширюється на більшість міжгалузевих 

комплексів національного господарства, кожен з яких відзначається 

технологічною, виробничо-технічною та функціонально 

продуктивною неоднорідністю. Тому політика сталого 

водокористування має узгоджуватись із реалізацією галузевих 

пріоритетів [7, с. 6]. 

Таким чином, комплексна водоохоронна сутність екологічно 

обґрунтованого використання водних ресурсів свідчить, що воно має 

пріоритетне значення у системі засад формування публічної водної 

політики. 
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