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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збереження та ефективне використання природ�

ного потенціалу водного фонду України потребує ре�

гулювання водогосподарської діяльності та раціональ�

ного розподілу наявних водних ресурсів з метою за�

доволення інтересів усіх зацікавлених сторін. Держав�

не втручання у цій сфері є нагальним та неминучим на

всіх рівнях організації державного управління — на�

ціональному, регіональному і місцевому. Потрібно не

тільки встановити науково обгрунтовані теоретико�ме�
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тодологічні засади державного управління водними ре�

сурсами, а й розробити ефективні механізми держав�

ного управління ними з врахуванням особливостей

водного потенціалу України та досягнень європейсь�

ких країн.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема ефективного державного управління

водними ресурсами є складовою загальної проблеми
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управління природокористуванням та охороною при�

родного навколишнього середовища, які досліджува�

лись у наукових працях провідних вітчизняних учених

М.А. Хвесика, В.А. Голяна, Б.М. Данилишина, С.І. До�

рогунцова, І.О. Драгана, Т.В. Іванової, В.А. Сташука,

А.В. Яцика [4, 7, 10, 11, 12], та зарубіжних вчених

В.А. Духовного, В.И. Данилова�Данильяна, Т.Д. Клаус�

сена, Р.Г. Мумладзе, Н.Н. Мирзаева [6; 8]. Більшість

праць стосуються техніко�технологічних аспектів управ�

ління водними ресурсами у річкових басейнах, охоро�

ни довкілля та еколого�економічних аспектів природо�

користування й водокористування. Питання державно�

го управління водними ресурсами, на жаль, розгляда�

ються у контексті екологічних і економічних проблем

та у відриві від теоретичних засад сучасного державно�

го управління.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової статті є виявлення теоретико�мето�

дологічних положень щодо державного управління вод�

ними ресурсами шляхом формулювання узагальненої

системи та системної моделі механізму державного

управління водними ресурсами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Взаємозв'язок усіх видів водних ресурсів, за�

лежність їх стану від структурно�функціональної орга�

нізації господарського комплексу зумовлює не�

обхідність регламентації управління водним господар�

ством. Функції водних ресурсів у сучасному суспільстві

багатогранні та багатогалузеві, неврахування їх ролі на

загальнодержавному рівні може привести до загроз на�

ціонального рівня, що вже має місце в Україні і прояв�

ляється через такі аспекти, як: дефіцит води, в першу

чергу питної, в окремих регіонах; затоплення і підтоп�

лення територій і населених пунктів; катастрофічні по�

вені і паводки у окремих регіонах, постійне прогресую�

че погіршення якості поверхневих і підземних вод пере�

важної більшості річкових басейнів, забезпечення вод�

ними ресурсами тимчасово окупованих територій Кри�

му та Донбасу [10; 11].

Оскільки держава, на думку класиків, державно�

го управління є інститутом, створеним суспільством

для вирішення загальносуспільних проблем, розв'я�

зувати водні проблеми, на нашу думку, належить в

першу чергу саме державі, яка виступає загальним

суб'єктом управління усіма суспільними процесами

[1].

Враховуючи класичні визначення державного

управління та наявні підходи до державного управлін�

ня природокористуванням, нами запропоновано дефі�

ніцію державного управління водними ресурсами. Під

державним управлінням водними ресурсами будемо ро�

зуміти особливий вид діяльності держави, який перед�

бачає цілеспрямований вплив державних органів влади

через спеціально створений механізм державного уп�

равління на процеси водокористування, відтворення та

збереження вод в межах окремих річкових басейнів і

на території країни в цілому з метою забезпечення ста�

лого і екологічно збалансованого розвитку її водоре�

сурсного потенціалу.

Нагальним у вирішенні цієї проблеми є подальше

розкриття теоретико�методологічних засад державно�

го управління водними ресурсами, яке надає розуміння

системи та механізму державного управління. Зрозумі�

ло, що спеціально створений механізм державного

управління водними ресурсами має бути дієвим і ефек�

тивним, спрямованим на досягнення певної стратегічної

мети та завдань в сфері державного управління водни�

ми ресурсами, враховувати світові досягнення.

Для формалізації системи державного управлін�

ня водними ресурсами на першому етапі доцільно

надати узагальнене представлення системи управлі�

ння у вигляді узагальненої схеми із подальшою її де�

талізацією.

При цьому, на початковому етапі дослідження, ви�

користовуючи системний підхід, узагальнену систему

державного управління водними ресурсами доцільно

подати як взаємодію керуючої та керованої підсистем,

керуючого впливу керуючої підсистеми на керовану та

зворотного зв'язку керованої підсистеми з керуючою,

які знаходяться під постійним зовнішнім впливом ото�

чуючого середовища (рис. 1).

Відповідно, керована підсистема управління —

об'єкт управління, на наш погляд, це — взаємозв'язані

між собою водні ресурси у всій сукупності водних

об'єктів із водогосподарськими системами, водогоспо�

дарськими об'єктами, установами, підприємствами,

організаціями, окремими виконавцями, діяльність яких

пов'язана з використанням, охороню та відтворенням

водних ресурсів. Керуюча підсистема управління —

суб'єкт управління, на наш погляд, це — організована
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Рис. 1. Узагальнена схема системи управління водними ресурсами
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та ієрархічно побудована сукупність юридичних і фізич�

них осіб, які наділені державою певними повноважен�

нями для здійснення керуючого та регулюючого впливів

на керуючу підсистему.

Керуючий вплив являє собою комплекс цілеспрямо�

ваних та організуючих команд, заходів, прийомів, доз�

волів і заборон тощо, які дозволяють досягати реаль�

них змін у керованій підсистемі. Зворотний зв'язок це

— інформування суб'єкта управління щодо ефектив�

ності керування та якості проведених змін у керованій

підсистемі. Керуючий вплив здійснюється шляхом вста�

новлення основних та спеціальних функцій керуючої

підсистеми, застосування певних методів керування для

практичної реалізації функцій.

Державне управління водними ресурсами реалі�

зується через державну політику та передбачає також

створення дієвого механізму (механізмів) державного

управління як складної системоутворюючої структури,

яка містить визначені елементи, що у взаємодії забез�

печують ефективність управлінських рішень. Очевидно,

що у такій узагальненій схемі управління водними

ресурсами обов'язково присутній державний механізм

управління як його повноцінна складова.

Концептуальне розуміння механізму державного

управління варто розгляди як систему елементів, які у

своїй сукупній дії приводять до очікуваного результа�

ту. Спочатку визначимо дефініцію "механізм державно�

го управління водними ресурсами".

На основі проаналізованих літературних джерел

зазначимо, що механізм державного управління водни�

ми ресурсами — це складна, штучно створена система

з чіткою структурою та взаємозв'язками, яка складаєть�

ся з керуючої, керованої та технологічної підсистем, які

в результаті своєї взаємодії справляють відповідний

вплив на суспільні процеси користування, відтворення і

збереження вод та одержати як результат потрібний

загальний стан водних ресурсів у країні [2; 3; 5].

Системна модель запропонованого нами механізму

державного управління водними ресурсами наведена на

рисунку 2. На відміну від узагальненої схеми в ній дета�

лізовані підсистеми та елементи підсистем, введено тех�

нологічну підсистему з набором управлінських дій. Ос�

новні складові механізму державного управління вод�

ними ресурсами ми вважатимемо підсистемами, оскіль�

ки кожна із складових є певним чином самостійною си�

стемою з власною структурою, завданнями та принци�

пами функціонування.

Суб'єктом державного управління водними ресур�

сами, як і в будь�якій іншій сфері виступає держава, так

само як і на рисунку 1, це — організована та ієрархічно

побудована сукупність юридичних і фізичних осіб, які

наділені державою певними повноваженнями для

здійснення керуючого та регулюючого впливів на об'єкт

управління (Президент, парламент (Верховна рада),

уряд, місцеві адміністрації, спеціально уповноважені

органи влади та органи місцевого самоврядування).

Об'єктом державного управління в механізмі в ціло�

му виступають водні ресурси держави. Проте у кожно�

му конкретному випадку у якості об'єкта державного

управління можуть виступати: річковий басейн за гео�

графічно�гідрологічною, геологічною ознакою; водні

ресурси адміністративно�територіальної одиниці —

області, району, регіону, міста; водні потреби водоко�

ристувачів; окремі види вод і водних об'єктів; окремі

види водокористування (загальне, спеціальне); окремі

види вод: транскордонні, поверхневі, підземні тощо.

Центральною підсистемою в механізмі державного

управління водними ресурсами є технологічна підси�

стема, яка являє собою сукупність політики, інструментів,

важелів, методів і форм впливу суб'єкта управління —

держави на об'єкт управління — водні ресурси, а також

інформаційне, правове, нормативне, кадрове, науково�

методичне та матеріально�технічне забезпечення тако�

го впливу.
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Рис. 2. Системна модель механізму державного управління водними ресурсами
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Результати (наслідки впливу) суб'єкта управління на

об'єкт управління у вигляді певного стану водних ре�

сурсів, який контролюється індикаторами щодо про�

цесів використання, відтворення і збереження (охоро�

ни) вод та здійснюють зворотній зв'язок між об'єктом

управління та суб'єктом управління.

Зворотній зв'язок є надзвичайно важливим видом

взаємозв'язку, здійснюється через наявні технічні за�

соби зв'язку шляхом подання запитів про стан водних

об'єктів, подання річної та періодичної статистичної

звітності, надходження оперативної інформації шляхом

запровадження, наприклад, географічно�інформацій�

них технологій оцінки та вивчення стану, використання,

відтворення і збереження водних ресурсів. Керуючий

вплив здійснюється постійно, набуваючи періодично

різноманітних форм, відповідно до застосованих ме�

тодів, важелів і інструментів.

Існує прямий зв'язок між функціями державного

управління та методами, за допомогою яких держава

може їх реалізувати. Тому при виділенні методів дер�

жавного управління водними ресурсами важливо про�

стежити їх зв'язок з функціями державного управління

водними ресурсами, які конкретизуються з основних

функцій управління — планування, організації, реалі�

зації, регулювання, аналізу і контролю [1].

Науковцями запропоновано різні підходи до кла�

сифікації методів державного управління та виділен�

ня їх груп, наприклад, на прямі і непрямі. Для держав�

ного управління водними ресурсами виділимо сім груп

методів: програмно�нормативні, фінансово�економічні,

науково�технічні, соціальні, психологічні, екологічні та

зовнішньоекономічні.

Визначимо за прикладом у [9, с. 14] зв'язок (на�

слідок) наведених методів з можливими їх формами та

функціями державного управління водними ресурсами,

схему якого наведено на рисунку 3.

Так, програмно�нормативні методи державного

управління реалізуються через такі форми: норматив�

но�правові документи; стандартизацію і сертифікацію;

ліцензування водних послуг та водної діяльності; надан�

ня дозволів на спецводокористування та на оренду вод�

них об'єктів тощо. Наведеними формами реалізуються

Рис. 3. Функції та методи державного управління водними ресурсами та форми їх реалізації
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політико�адміністративні функції державного управлі�

ння, які полягають у забезпеченні державної водної

політики та національної безпеки у сфері водних відно�

син.

Фінансово�економічні методи реалізуються через

такі форми: фінансово�кредитне регулювання, інвес�

тиції у сфері водних ресурсів, податкове регулюван�

ня, бюджетне фінансування (державні цільові програ�

ми), валютне регулювання, цінове регулювання,

структурні зрушення, державні замовлення і за�

купівлі.

Фінансово�економічними методами реалізуються

економічні функції — забезпечення економічно ефек�

тивного використання, відтворення та охорони водних

ресурсів і створення сприятливого бізнесового середо�

вища для суб'єктів водних послуг та "водного підприє�

мництва" на водних об'єктах, підвищення інвестицій�

ної привабливості водної галузі.

Науково�технічні методи державного управління

водними ресурсами реалізуються через дві форми уп�

равління: інноваційне регулювання та науково�освіт�

ню і кадрову підготовку. Ці форми дозволяють вико�

нувати інноваційну та едукційну функції управління.

Інноваційні функції полягають у необхідності розроб�

ки та реалізації (впровадженні) технічних і технологіч�

них інновацій у використанні, відновленні та охороні

водних ресурсів, що забезпечить підвищення конку�

рентоспроможності новітньої водної техніки, техно�

логій водопідготовки і водоочистки, водних послуг та

конкурентоспроможності пов'язаних (суміжних) з вод�

ною сферою галузей.

Едукаційні функції в управлінні полягає у створенні

ефективної системи підготовки та перепідготовки

фахівців водної галузі (проектувальників, будівельників,

експлуатаційників, управлінців, економістів тощо) усіх

освітньо�кваліфікаційних рівнів (бакалавр, магістр, док�

тор філософії, доктор наук).

Соціально�психологічні методи державного управ�

ління водними ресурсами реалізуються такими форма�

ми як соціальне та етнонаціональне регулювання та

інформаційне регулювання. Соціальне регулювання

дозволяє виконувати соціальні функції управління, які

полягають у реалізації державної соціальної політики

через розвиток водної соціальної інфраструктури, со�

ціалізацію водних послуг, захист прав громадян Украї�

ни та закордонних громадян, що перебувають на тери�

торії України, щодо водних потреб.

Через наведені вище форми реалізуються і гумані�

тарні функції, що полягають у розвитку та збереженні

культурних традицій ощадливого використання води,

охорони водних ресурсів від забруднення, формуванні

поваги до водних професій, любові до історії рідного

краю, що пов'язана з подіями на водних об'єктах краї�

ни (річках, озерах, морях тощо).

Екологічні методи управління є одними із найголов�

ніших і реалізуються у формах охорони навколишньо�

го природного середовища та формах охорони водних

ресурсів, зокрема охорони культурної спадщини на вод�

них об'єктах.

Наведені вище форми екологічних методів управлі�

ння пов'язані з функцією збалансованого, сталого роз�

витку сфери водних ресурсів, яка полягає в оптималь�

ному (раціональному) використанні водних ресурсів для

галузей економіки і населення в наш час і забезпечення

у водних ресурсах прийдешніх поколінь та їх нащадків.

Зовнішньоекономічні методи, на нашу думку, реалізу�

ються методами транскордонного співробітництва,

міжнародного співробітництва, євроатлантичного

співробітництва та євроінтеграції. Ці форми пов'язані з

реалізацією міжнародної функції в механізмі держав�

ного управління водними ресурсами. Міжнародна фун�

кція полягає в оптимальній реалізації завдань покращан�

ня водноресурсного потенціалу країни, зокрема для

транскордонних водних ресурсів через різні форми

міжнародного, у тому числі транскордонного співробі�

тництва на взаємовигідних умовах та формування по�

зитивного іміджу країни у світі використовуючи міжна�

родні водні контакти.

До механізму державного управління водними ре�

сурсами, крім суб'єктів та об'єктів, методів і форм їх реа�

лізації, належить також організаційне, правове, інфор�

маційне, кадрове, науково�методичне та матеріально�

технічне забезпечення.

Під організаційним забезпеченням державного

управління водними ресурсами будемо розуміти систе�

му державних та недержавних організаційних структур,

які створені на різних управлінських рівнях (національ�

ному, регіональному, місцевому) та реалізують свої

функції і рішення за допомогою методів та форм, що

належать до їх повноважень.

Під інформаційним забезпеченням державного

управління водними ресурсами будемо розуміти комп�

лекс різних видів різноманітної інформації (технічної,

технологічної, економічної, екологічної, соціальної,

природно�географічної тощо), що характеризує стан

водних об'єктів, використання вод, відновлення вод,

охорону вод, результати управлінської діяльності,

інструменти і механізми (технології) збирання первин�

ної інформації, її обробки, систематизації, збережен�

ня, пошуку, актуалізації і поширення.

Кадрове забезпечення механізму державного уп�

равління водними ресурсами включає, на нашу дум�

ку, питання підготовки та підвищення кваліфікації

державних та недержавних службовців, які здійсню�

ють професійну діяльність в органах державної та не�

державної влади, громадських організаціях, устано�

вах.

Науково�методичне забезпечення державного

управління водними ресурсами включає науково�ме�

тодичні та теоретико�методологічні напрацювання

щодо державного управління водними ресурсами,

які можуть бути основою прийняття управлінських

рішень.

Матеріально�технічне забезпечення механізму дер�

жавного управління водними ресурсами включає нако�

пичення, зберігання та розподіл фінансових і матеріаль�

них ресурсів, спрямованих на забезпечення виконання

прийнятих управлінських рішень чи утримання відпові�

дних організаційних структур.

Правове забезпечення механізму державного

управління водними ресурсами включає сукупність за�

конодавчих актів, нормативних державних і відомчих

документів, правил поведінки, які регламентують водні

відносини в суспільстві.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, в статті наведено авторське бачення меха�

нізму державного управління водними ресурсами,

який є складною управлінською формою з чітко

сформованою структурою та взаємозв'язками і який

через сукупність управлінських механізмів здійснює

керований вплив на водні ресурси і процеси викорис�

тання, відтворення і збереження вод, що дає мож�

ливість отримувати бажаний (плановий, прогнозова�

ний) їх стан. Такий механізм у цілому повинен ство�

рювати сприятливі умови і сприятливе середовище

для розвитку водної сфери в країні. Вкрай важливим

є правильне та чітке визначення організаційного за�

безпечення як центральної складової механізму дер�

жавного управління. Саме через підсистему (ме�

ханізм) організаційного забезпечення реалізуються

основні управлінські рішення та державна водна по�

літика.
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