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Анотація  
Вступ. У зв’язку з євроінтеграцією Україні необхідно дослідити світовий досвід управління прісноводними 
ресурсами, розробити та впровадити законодавчо-нормативні документи відповідно до Водної рамкової 
директиви. Відповідно адаптація світового досвіду управління прісноводними ресурсами в умовах 
імплементації Водної рамкової директиви є серед основних завдань дослідження. Водночас, цілий ряд її 
положень мають декларативний характер, існують проблеми і щодо норм, які стосуються контрольного 
механізму Конвенції. 
Метою статті є процес адаптація світового досвіду управління прісноводними ресурсами в умовах 
імплементації Водної рамкової директиви. 
Результати. Досліджено управління прісноводними ресурсами України в умовах імплементації Водної 
Рамкової Директиви. Обґрунтовано механізм реалізації інтегрованого басейнового принципу управління 
прісноводними ресурсами на засадах Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС, що враховує основні інстру-
менти, принципи та завдання імплементації європейських правових та екологічних стандартів. Визна-
чено, що механізм реалізації базується на законодавчо-нормативному, науково-інноваційному, програмно-
технічному та ресурсно-інфраструктурному забезпеченні завдань Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС. 
Висновки. Обґрунтовано, що головними завданнями механізму реалізації інтегрованого басейнового 
принципу управління прісноводними ресурсами є: збалансоване управління прісноводними ресурсами на 
засадах басейнового принципу, інтеграція охорони і стабільного розпоряджання водою, підтримання і 
вдосконалення водного середовища, стимулювання інноваційних проєктів та розробок щодо модернізації, 
створення нової водної інфраструктури, розвиток співтовариства держав-членів, а також бізнесу та 
держави на засадах державно-приватного партнерства, виконання завдань Водної Рамкової Директиви 
2000/60/ЄС. 
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Abstract  
Introduction. In connection with European integration, Ukraine needs to study the global experience of managing 
freshwater resources and develop and implement legislative and regulatory documents of the Water Framework 
Directive. Accordingly, the international experience adaptation of working freshwater resources in the conditions of 
implementing the Water Framework Directive is among the main tasks of the research. At the same time, a number of its 
provisions are declarative. There are also problems with the norms related to the control mechanism of the Convention.  
The purpose of the article is to adapt the global experience of managing freshwater resources in the context of the 
implementation of the Water Framework Directive. 
The results. The management of freshwater resources of Ukraine under the conditions of implementation of the 
Water Framework Directive was studied. Relevant directions for the performance of the Water Framework Directive 
in Ukraine have been developed: integrated management of freshwater resources based on the basic principle has 

been implemented, territorial zoning has taken place, and the 
project Strategy for the Development of Water Policy of Ukraine - © Микола Георгійович Сербов, 2022 
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Water Strategy has been developed, as well as a pilot project for water quality monitoring has been developed. The 
implementation mechanism of the integrated basin principle of freshwater resource management based on the Water 
Framework Directive 2000/60/EC, which considers the leading tools, guides, and tasks of implementing European 
legal and environmental standards, is substantiated. It was determined that the implementation mechanism is based 
on the legislative-normative, scientific-innovative, software-technical, and resource-infrastructural tasks of the 
Water Framework Directive 2000/60/EC.  
Conclusions. It is substantiated that the main tasks of the implementation mechanism of the integrated basin 
principle of freshwater resources management are: balanced management of freshwater resources on the basis of the 
basin principle; integration of protection and stable water management; maintenance and improvement of the 
aquatic environment; stimulation of innovative projects and developments related to modernization; creation of new 
water infrastructure; development of the community of member states; business and the form based on public-private 
partnership; implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC.  

Keywords: freshwater resources, innovation, sustainable development, Water Framework Directive. 

JEL classification: O13; O32; Q28 

Вступ 

У зв’язку з євроінтеграцією Украї ні необхідно дослідити світовии  досвід 
управління прісноводними ресурсами, розробити та впровадити законодавчо-
нормативні документи відповідно до Водної  рамкової  директиви. Відповідно адаптація 
світового досвіду управління прісноводними ресурсами в умовах імплементації  Водної  
рамкової  директиви є серед основних завдань дослідження. «З огляду на потребу в 
інтегрованому управлінні водними ресурсами міжнародних водотоків прии нята у 
1992 р. в рамках Європеи ської  економічної  комісії  ООН так звана «Водна Конвенція» – 
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних 
озер [1, c. 457] «(Украї на приєдналась до неї  у 1999 р.) – містить норми, якими закріплено 
елементи інтегрованого управління водними ресурсами» [2]. Водночас, цілии  ряд ї ї  
положень мають декларативнии  характер, існують проблеми і щодо норм, які 
стосуються контрольного механізму Конвенції . 

Дослідженню управління прісноводними ресурсами Украї ни в умовах євроін-
теграції  присвячені роботи таких відомих учених, як: Б.В. Буркинськии , О.О. Веклич, 
К.Г. Гофман, Б.М. Данилишин, Є.О. Бои ко, Джеффрі Д. Сакс, Емоту, А. Ендерс, І.О. Іртищева, 
В.С. Кравців, М.В. Курик, М.Я. Лексін, Л.Г. Мельник, В.С. Міщенко, І.М. Потравнии , 
Т.В. Стрикаленко, М.І. Стегнеи , О.М. Теліженко, С.К. Харічков, М.А. Хвесик, Л. Хенс, 
Є.В. Хлобистов, М. Янг та інші. Однак, імплементація Водної  рамкової  директиви 
пришвидшує адаптацію світового досвіду управління прісноводними ресурсами в 
Украї ні, а тому є досить актуальною.  

Формулювання цілей статті 

Метою статті є процес адаптації  світового досвіду управління прісноводними 
ресурсами в умовах імплементації  Водної  рамкової  директиви. 

Виклад основного матеріалу 

Що стосується міжнародних водотоків, частини яких знаходяться на території  
Украї ни, то, за оцінкою експертів ЄЕК ООН, одним з прикладів успішної  реалізації  
елементів інтегрованого управління водними ресурсами є співпраця держав у басеи ні 
ріки Тиса – притоки Дунаю, до басеи ну якого належать території  Украї ни, Румунії , 
Угорщини, Словаччини та Сербії . Співпраця у басеи ні Тиси видається експертам ООН 
успішною насамперед з точки зору моніторингу. Інформація, яка збирається для басеи ну 
Тиси, є більш комплексною, ніж інформація для басеи ну Дунаю в цілому. З 1995 р. діє 
транснаціональна мережа моніторингу (ТНСМ) – басеи нова система моніторингу 
Міжнародної  комісії  з охорони річки Дунаи , основна мета якої  полягає в аналізі стану і 
довгострокових змін поверхневих вод і (де це необхідно) – стану підземних вод у межах 
всього басеи ну. Особлива увага приділяється рівню транскордонного забруднення, 
змінам клімату та ї хньому впливу на стан водних ресурсів [3, c. 68]. 

Вдовенко Н. та Коробова Н. вважають, що «формування сучасних тенденціи  щодо 
забезпечення оптимальної  дії  системи збалансованого функціонування водогосподар-
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ського комплексу спонукає до удосконалення и  поглиблення підходів щодо забезпечен-
ня поступового розвитку системи сталого водокористування. При цьому важливим є 
визначення та економічна оцінка запасів водних біоресурсів як бази для розвитку, осво-
єння и  експлуатації  водних ресурсів у контексті впровадження положень Водної  Рамко-
вої  Директиви ЄС. Тому зазначені питання є актуальними та своєчасними як з наукового, 
так і з практичного погляду» 4, с. 69. Відповідні напрями щодо імплементації  Водної  
Рамкової  Директиви в Украї ні розроблені: впроваджується інтегроване управління 
прісноводними ресурсами на засадах басеи нового принципу, відбулося раи онування 
територіи , розроблении  проєкт Стратегія розвитку водної  політики Украї ни – Водна 
Стратегія, розроблении  пілотнии  проєкт моніторингу якості води.  

Як зазначається у статті 360 Угоди, «передбачається, що посилення природо-
охоронної  діяльності матиме позитивні наслідки для громадян та підприємств в Украї ні 
та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних 
ресурсів, підвищення економічної  та природоохоронної  ефективності, інтеграції  еколо-
гічної  політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва 
завдяки сучасним технологіям» 5. Гідрографічне раи онування територіи  Украї ни 
наведено в табл. 1. 

Як зазначається Міні-
стерством захисту довкілля та 
природних ресурсів Украї ни, 
«до цього часу управління 
водними ресурсами в Украї ні 
здіи снювалося за адміністра-
тивно-територіальним поді-
лом, наче річки теж мають 
кордони між областями та 
краї нами. Рішення щодо еко-
логічного стану та викорис-
тання ресурсів річок прии -
малося обласними управлін-
нями водних ресурсів, які 
підпорядковані Держводаген-
тству. Кожен раи он сам собі 
управляє, а інтегрованого уп-
равління немає. Сьогодні Ук-
раї на переходить до басеи но-
вого принципу управлін-
ня» 6. Гідрографічне раи ону-
вання територіи  Украї ни роз-
поділлено на дев’ять раи онів 
річкового басеи ну (Вісли 
(Західного Бугу та Сану), 

Дунаю, Дністра, південного Бугу, Дніпра, річок Причорномор’я, Дону, річок Приазов’я, 
річок Криму).  

Відповідно до Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 
екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного 
або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 
потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод від 14.01.2019 № 5, 
«для класифікації  екологічного стану масиву поверхневих вод використовуються п’ять 
класів. Для графічного відображення кожен з класів екологічного стану масиву 
поверхневих вод позначається відповідним кольором: 

I клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «відміннии », 
позначається синім кольором; 

Таблиця 1. Гідрографічне районування територій 
України 

Раи он річкового 
басеи ну 

Суббасеи н 

Площа гідрографічної  
одиниці 

км2 
% від площі 
Украї ни 

Вісли (Західного  
Бугу та Сану) 

 12933 2,1 

Дунаю Тиси 12 765 2,1 
 Пруту та Сірету 11 430 1,9 
 Нижнього Дунаю 6 234 1 

Дністра  53 982 8,9 
Південного Бугу  65 228 10,8 

Дніпра  294 916 48,8 
 Прип’яті 68 191 11,3 
 Десни 33 242 5,5 

 Середнього Дніпра 106 392 17,6 

 Нижнього Дніпра 87 091 14,4 
Річок Причорномор’я  26 674 4,4 

Дону  54 437 9 
 Сіверського Донця 53 810 8,9 
 Нижнього Дону 627 0,1 

Річок Приазов’я  37 878 6,4 
Річок Криму  27 224 4,6 

Украї на в цілому  603 701 100 

Джерело: 3. 
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II клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «добрии », 
позначається зеленим кольором; 

III клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «задовільнии », 
позначається жовтим кольором; 

IV клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «погании », 
позначається помаранчевим кольором; 

V клас екологічного стану, що відповідає екологічному стану «дуже погании », 
позначається червоним кольором» 7. 

Державнии  моніторинг вод як ефективнии  інструмент оцінки стану води 
здіи снює аналіз показників поверхневих, підземних та морських вод. При цьому в 
компетенції  міністерства входить розроблення та затвердження Морської  стратегії , 
планів управління річковим басеи ном. 

Наи більш незадовільна екологічна оцінка водних ресурсів спостерігається в 
Причорноморському регіоні, де кратність перевищення норм більше у 5 разів. «За 
даними Всесвітнього фонду природи (WWF) прісноводні ресурси в Украї ні у дуже 
поганому стані. Згідно з інструментом WWF Water Risk Filter, прісноводні ресурси мають 
позначку «високии  ризик» і впевнено прямують до статусу «дуже високии  ризик». Також 
згідно зі звітом «Жива планета» від WWF, наи більш страждають в Украї ні екосистеми 
боліт та степової  зони: площа степів за останні десятиліття скоротилася з 40% території  
краї ни до лише кількох відсотків. На Поліссі за останні 100 років було осушено понад 
1 млн га боліт» [9]. 

Серед головних рекомендаціи  WWF для Украї ни щодо збереження природних 
ресурсів є збільшення частки територіи  (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рекомендації WWF для України щодо збереження природніх ресурсів 
Джерело: згруповано автором 9. 

За рахунок заборони оранки заплав річок, луків та залишків степу та щоб 
повернути ї х в стан природних територіи  (боліт, луків, степу, лісу) можливо збільшення 
частки природних територіи  в Украї ні за рахунок частини малоефективних для 
агровиробництва орних земель (за деякими оцінками – близько 10 млн га); по всіи  краї ні 
заборонити дренаж природних територіи ; провести масштабне відновлення природних 
водно-болотних угідь та торфяників, особливо на Поліссі; збільшити до 30% території  
до 2030 року природоохоронних територіи , спираючись на загальноєвропеи ські цілі та 
переглянути бачення та цілі існування цих територіи  9. 

Створити національну стратегію з біорізноманіття на наи ближчі 10 років, яка 
враховуватиме комплексні питання з моніторингу живих організмів, управління ї х 
популяціями та дії  для відновлення цінних природних комплексів. Ініціювати масштаб-
не дослідження впливу хімічних речовин, що використовуються у захисті рослин, на 
природнии  світ та зменшити ї х використання. Зокрема тих, що використовуються в 
агровиробництві та пов'язані з втратою комах-запилювачів, наприклад бджіл, від яких 

Збільшити долю природних територіи  в Украї ні 
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Створити національну стратегію з біорізноманіття на наи ближчі 10 років 

Ініціювати масштабне дослідження впливу хімічних речовин 

Запровадити моніторинг водних біологічних ресурсів та здіи снювати управління над ї х 
видобутком 

Запровадити дієвии  план боротьби з браконьєрством 

Забезпечити належне фінансування програм 

Сприяти розвитку дружніх до природи мислення та поведінки на рівні кожного 
украї нця 
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залежить наша продовольча безпека. Запровадити моніторинг водних біологічних 
ресурсів та здіи снювати управління над ї х видобутком 9. 

Для зменшення навантаження на природу створити та затвердити плани діи  з 
трансформації  всіх секторів економіки. За основу може бути використании  «Європеи -
ськии  зелении  курс» – програма діи  Європеи ської  комісії , зміст якої  – план переходу до 
кліматично неи тральної  Європи до 2050 року. Запровадити дієвии  план боротьби з 
браконьєрством. Забезпечити належне фінансування програм, пов'язаних зі зменшен-
ням навантаження на навколишнє середовище та охороною біорізноманіття. Сприяти 
розвитку дружніх до природи мислення та поведінки на рівні кожного украї нця. 

Колектив авторів зазначають, що «на Всесвітньому саміті в И оганнесбурзі розви-
нені краї ни підтвердили свою прихильність до ідеї  сталого розвитку і свої  зобов’язання 
щодо ї х досягнення, визначені в Декларації  Тисячоліття. Конференція в Ріо-де-Жанеи ро 
і Саміт у И оганнесбурзі остаточно окреслили намір усього людства переи ти до іншої  
парадигми розвитку – «зеленої » економіки, ключовими цілями якої  є інтенсивнии  і 
збалансовании  поступ економіки та відповідальне управління навколишнім 
середовищем. Украї на на Саміті теж підтвердила, що ї ї  національнии  шлях розвитку буде 
відповідати принципам, проголошеним у Порядку денному на XXI століття. Для Украї ни 
успішність реалізації  ї ї  національного шляху соціально-економічного розвитку сьогодні 
перебуває у відчутніи  залежності від вибору ефективної  структури системи необхідних 
інституціи . Проте першочерговим завданням на національному рівні є досягнення 
розуміння на всіх рівнях державного управління, що стратегія сталого розвитку є 
загальновизнаною і необхідною стратегією розвитку у XXI столітті» 10. 

Скрипчук П.М. вважає, що «інноваціи ними напрямами вдосконалення механізмів 
державного регулювання системного використання водоресурсного потенціалу 
Украї ниє: 

- всі аспекти синергії , якості, гармонізації  законів і нормативів, забезпечення 
національної  безпеки держави у сфері водних ресурсів у зв’язку зі зростанням 
водоспоживання, тотальним забрудненням, передусім поверхневих вод; 

- гарантування надіи ності и  безпеки гідротехнічних споруд; вивчення питань 
щодо зростання антропогенного навантаження на підземні води; 

- обґрунтування аспектів ціноутворення на питну воду; 
- інтегроване управління водними ресурсами; 
- зменшення водоємності валового внутрішнього продукту; 
- подальша раціоналізація водокористування; 
- будівництво и  реконструкція систем водопостачання та водовідведення; 

наукове обґрунтування якості питного водопостачання (через відсутність методів 
очищення від нових забруднювальних речовин); 

- удосконалення очищення стічних вод і посилення відповідальності за 
забруднення; 

- випереджальнии  розвиток науково-технічної  та нормативної  бази 
водогосподарського комплексу; 

- розвиток теорії  та практики вирішення екологічних конфліктів (наприклад, між 
Украї ною та Білоруссю в раи оні Шацьких озер щодо погіршення рекреаціи ного 
потенціалу та обміління внаслідок промислового використання прилеглої  території ); 

- підвищення ефективності розподілу водних ресурсів; 
- широке впровадження розроблюваних інноваціи них технологіи  (приміром, 

екологічної  стандартизації  якості всіх видів вод, екологічного водогосподарського 
аудиту, екологічної  сертифікації  басеи нів річок та поверхневих водои м для різних цілеи  
господарювання)» [11, с. 28]. Отже, для імплементації  Водної  рамкової  Директиви 
необхідно розробити та ухватили стратегію розвитку водної  політики. Відповідні 
стратегії  повинні розроблятися на макро-, мезо-, та мікрорівнях. 

В Украї ні розроблено проєкт «Стратегія розвитку водної  політики Украї ни – 
Водна Стратегія», передумовою якої  визначено «дефіцит прісної  води належної  якості, 
що спостерігається в 13 областях Украї ни. Зазначена ситуація загострюється наслідками 
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зміни клімату, якии  суттєво впливає на сезоннии  розподіл водних ресурсів та 
призводить до затяжних посушливих періодів. За даними експертів Інституту місцевого 
розвитку на сьогодні лише 30,1% сільського населення, 89,9% населення, що проживає 
в селищах міського типу та 99,2% міського населення мають доступ до централізованого 
водопостачання. Решта сільського населення використовує воду з вуличних 
водозабірних колонок (біля 20%) та користується водою з колодязів та інших джерел 
(більше 60%). Привізною водою на сьогодні забезпечуються 824 населені пункти у 9 
областях, в яких проживає маи же 267 тис. населення. Водопровідні мережі міст є 
застарілими, ветхими та негерметичними, що є причиною як значних втрат води, що 
прои шла попередню водопідготовку, так і потрапляння в водопровідні мережі забруд-
нених ґрунтових вод. Неякісна питна вода є однією з причин поширення інфекціи них 
(віруснии  гепатит А, черевнии  тиф, ротавірусна інфекція) та неінфекціи них (порушення 
функціи  систем травлення, серцево-судинної , ендокринної ) хвороб» 13. Мета та цілі 
Стратегія розвитку водної  політики Украї ни – Водна Стратегія наведено на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Мета та цілі Стратегії розвитку водної політики України – Водна Стратегія 

Джерело: згруповано автором 13. 

«Система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного 
реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за 
басеи новим принципом» 14. Відповідно розроблении  проєкт «Стратегія розвитку 
водної  політики Украї ни – Водна Стратегія» повинна реалізувати досягнення 
Глобальної  водної  цілі до 2030 року. Відповідно запропоновано механізм реалізації  
інтегрованого басеи нового принципу управління прісноводними ресурсами на засадах 
Водної  Рамкової  Директиви. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Досліджено управління прісноводними ресурсами Украї ни в умовах 
імплементації  Водної  Рамкової  Директиви. Обґрунтовано механізм реалізації  
інтегрованого басеи нового принципу управління прісноводними ресурсами на засадах 
Водної  Рамкової  Директиви 2000/60/ЄС, що враховує основні інструменти, принципи та 
завдання імплементації  європеи ських правових та екологічних стандартів. Визначено, 
що механізм реалізації  базується на законодавчо-нормативному, науково-
інноваціи ному, програмно-технічному та ресурсно-інфраструктурному забезпечені 
завдань Водної  Рамкової  Директиви 2000/60/ЄС.  

Обґрунтовано, що головними завданнями механізму реалізації  інтегрованого 
басеи нового принципу управління прісноводними ресурсами є: збалансоване 
управління прісноводними ресурсами на засадах басеи нового принципу, інтеграція 
охорони і стабільного розпоряджання водою, підтримання і вдосконалення водного 

Метою Стратегії є усталення «водної » безпеки Украї ни шляхом поетапного досягнення Глобальної  
водної  цілі з забезпечення чистої  води та належної  санітарії  для всіх на засадах сталого інтегрованого 

управління водними ресурсами. 

Ціль 1 

Ціль 2 

Ціль 4 

Ціль 3 

Ціль 5 

Забезпечення рівного доступу до безпечної  води і належної  санітарії  та зменшення 
ризиків для здоров’я людини, пов’язаних з відсутністю належного доступу до безпечної  

води та санітарії . 

Поліпшення екологічного и  хімічного стану водних екосистем шляхом досягнення и  
підтримання «доброго». 

Забезпечення водоефективності та необхідної  кількості водних ресурсів належної  
якості для відновлення и  оздоровлення водних екосистем і досягнення стіи кого 

постачання прісної  води для потреб населення та соціально-економічного розвитку. 

Управління та мінімізація зростаючих ризиків виникнення екстремальних паводків, 
повенеи  та посух. 

Запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басеи новим 
принципом та досягнення належного екологічного врядування в раи онах річкових 

басеи нів, в прибережних і морських водах. 
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середовища, стимулювання інноваціи них проєктів та розробок щодо модернізації , 
створення нової  водної  інфраструктури, розвиток співтовариства держав-членів, а 
також бізнесу та держави на засадах державно-приватного партнерства, виконання 
завдань Водної  Рамкової  Директиви 2000/60/ЄС. 
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