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У статті розкрито сутність принципу басейнового управління водними ресурсами. Проаналізовано дос-
від європейських країн у зазначеній сфері та перспективи його впровадження в Україні. Охарактеризо-
вано принципи інтегрованого управління водними ресурсами. Зазначено складові плану управління річко-
вим басейном як основного планувального документу для впровадження програми заходів для сталого 
управління водними ресурсами в межах річкового басейну на довгостроковий період. Запропоновано 
структурну схему інтегрованого управління водними ресурсами та охарактеризовано її складові. Зроб-
лено висновки щодо необхідності впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами 
за басейновим принципом 
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1. Вступ 
Використання водних ресурсів – невід’ємна 

складова природокористування, яка є найбільш еко-
номічно та соціально зорієнтованою формою зв’язку 
людини з довкіллям, оскільки життя та жодна сфера 
господарської діяльності людини неможливі без ви-
користання води. Протягом другої половини минуло-
го століття і на початку нинішнього кількість неви-
рішених проблем, пов’язаних з водними ресурсами, 
постійно зростає. Серед сучасних викликів людству 
найгострішим є дисбаланс між водокористуванням і 
наявними водними ресурсами. 

Сучасна національна екологічна політика 
України у галузі використання водних ресурсів спря-
мована на впровадження принципів Європейської 
Рамкової Водної Директиви 2000/60/EС (ЄРВД) щодо 
забезпечення сталого природокористування – євро-
пейської моделі управління водними ресурсами [1, 
2]. Метою ЄРВД є захист і поліпшення стану водних 
ресурсів та сприяння сталому і збалансованому їх ви-
користанню. Вона встановлює основні положення 
для досягнення країнами ЄС доброго стану поверх-
невих, підземних, перехідних і прибережних вод у 
межах кожного річкового басейну [3].  

Одним із головних принципів нової ефективної 
системи управління водними ресурсами, викладених у 
Директиві 2000/60/EС, є інтегрована басейнова модель 
управління ними, що передбачає спільні дії усіх дер-
жав, які знаходяться у басейнах річок, а головним до-
кументом для управління водними ресурсами висту-
пає План управління річковим басейном [4].  

 
2. Аналіз останніх досліджень 
Багатоаспектні наукові дослідження, присвяче-

ні питанню інтегрованого управління водними ресур-
сами за басейновим принципом, обґрунтовують доці-
льність його впровадження в нашій країні. Значну ува-
гу цій тематиці приділили вчені Інституту водних 
проблем і меліорації НААН, Інституту економіки при-
родокористування та сталого розвиту НАУ, фахівці 
Державного агентства водних ресурсів України, зок-
рема М. І. Ромащенко та багато інших [5, 6]. 

Результати проведених досліджень охоплюють 
великий спектр гідрологічних та техніко-техноло- 
гічних аспектів, які дають можливість побудувати 
ефективну систему управління водними ресурсами 
України за басейновим принципом. 

Наразі система управління використанням і 
охороною вод та відтворенням водних ресурсів пере-
важно носить галузевий та адміністративно-терито- 
ріальний характер, внаслідок чого заходи по регулю-
ванню використання водноресурсного потенціалу час-
то виявляються малоефективними. Тому з метою 
впровадження басейнового принципу управління вод-
ними ресурсами і наближення водного господарюван-
ня до принципів сталості постає необхідність у розро-
бці планів управління річковими басейнами. 

 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета дослідження – дослідити особливості 

впровадження інтегрованого управління водними ре-
сурсами за басейновим принципом.  

Для досягнення поставленої мети були вирі-
шені такі задачі: 

– проаналізувати останні наукові дослідження, 
присвячені питанню інтегрованого управління вод-
ними ресурсами та сучасний стан впровадження сис-
теми управління водними ресурсами у окремих євро-
пейських країнах і в Україні; 

– охарактеризувати принципи інтегрованого 
управління водними ресурсами; 

– запропонувати структурну схему інтегрова-
ного управління водними ресурсами та охарактери-
зувати її складові. 

 
4. Аналіз сучасного стану впровадження си-

стеми управління водними ресурсами за басейно-
вим принципом 

Наразі в Україні впроваджується система інтег-
рованого управління водними ресурсами за басейно-
вим принципом [7]. Відповідно до «Водної стратегії 
України …» основними стратегічними завданнями 
вдосконалення системи управління у сфері викорис-
тання та охорони водних ресурсів є перехід до інтег- 
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рованого управління водними ресурсами за басейно-
вим принципом та розроблення басейнових і територі-
альних планів інтегрованого управління водними ре-
сурсами в цілому та річковими басейнами зокрема [8].  

Процес управління водними ресурсами прой-
шов значний шлях удосконалення та реформування у 
більшості країн світу. Стало очевидним, що адмініст-
ративно-територіальний принцип управління водни-
ми ресурсами не відповідає сучасним вимогам щодо 
покращення якості води та безпечного водокористу-
вання. 

Досвід багатьох країн свідчить, що басейновий 
принцип є найбільш ефективним підходом до управ-
ління водними ресурсами [9]. 

Басейновий принцип – це сучасний підхід до 
управління водними ресурсами, за якого як основна 
одиниця управління, виступає річковий басейн, який є 
системою із усталеними екологічними, соціальними та 
економічними зв'язками. У цьому випадку басейн річ-
ки виступає як індикатор стану довкілля, тобто еколо-
гічного стану, який зумовлюється як природними чин-
никами, так і рівнем антропогенного навантаження.  

Така система допомагає запобігати виснажен-
ню водних ресурсів, а також досягати і підтримувати 
високу якість води. 

Зміст басейнового управління полягає в тому, 
що на загальнодержавному рівні стратегічні цілі та 
водну політику країни визначатиме Національна Рада 
з водних проблем, виконавчим органом якої може 
бути державний орган управління водним господарс-
твом, який за дорученням Ради розроблятиме законо-
давчо-правову і нормативно-методичну базу [10]. 

Аналізуючи світовий досвід басейнового 
управління водними ресурсами, можна виділити ос-
новні його моделі: англійська модель повної прива-
тизації; французька модель приватизації через деле-
гацію повноважень, що характеризується надто низь-
ким рівнем зобов’язань приватних операторів перед 
державним сектором; німецька модель часткової 
приватизації зі створенням наглядової ради. 

Згідно загальнодержавної цільової програми 
розвитку водного господарства та екологічного оздо-
ровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 р. 
вирішити проблему щодо збалансованого розвитку 
водогосподарського комплексу, збереження і відтво-
рення водних ресурсів можливо шляхом впрова-
дження системи інтегрованого управління водними 
ресурсами за басейновим принципом, розроблення та 
виконання планів управління басейнами річок, засто-
сування економічної моделі цільового фінансування 
заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад 
річок, а також підвищення ролі існуючих та утворен-
ня нових басейнових управлінь водних ресурсів [11]. 

Отже, подальший розвиток управління водни-
ми ресурсами за басейновим принципом зводиться до 
інтегрованого управління водними ресурсами. Інтег-
роване управління водними ресурсами – це, процес, 
що сприяє скоординованому розвитку та управлінню 
водними, земельними і пов’язаними з ними ресурса-
ми, для підвищення результативності економічного 
та соціального добробуту на основі справедливості 
без компромісу для сталого розвитку екосистем. Да-
ний принцип формує комплексний підхід до досяг-

нення консенсусу і компромісів між конкурентними 
потребами у водних ресурсах різних секторів суспі-
льства і зацікавлених груп на всіх рівнях, а також до-
сягнення рівності й справедливості у користуванні 
водними ресурсами різних країн. Тобто, інтегрований 
підхід до управління водними ресурсами – це систе-
ма управління водними ресурсами, що гарантує еко-
логічну безпеку і доступність води для населення та 
природних об’єктів, яка базується на врахуванні усіх 
джерел води, балансі галузевих інтересів й усіх рівнів 
водокористування, широкому залученні всіх водоко-
ристувачів, раціональному використанні водних ре-
сурсів. 

 
5. Результати дослідження 
Інтегрований підхід за басейновим принципом 

впроваджується шляхом гідрографічного і водогоспо-
дарського районування території України, розроблен-
ня планів управління річковими басейнами, розроб-
лення водногосподарських балансів, визначення пов-
новажень центральних і місцевих органів влади [12].  

Основними принципами інтегрованого управ-
ління водними ресурсами є:  

– принцип комплексності захисту всіх вод (рі-
чок, озер, прибережних і підземних вод);  

– басейновий принцип управління водними 
ресурсами;  

– принцип широкого залучення громадян та 
громадських організацій; 

– принцип послідовного удосконалення зако-
нодавства. 

Управління водними ресурсами за басейновим 
принципом поділяється на три типи: екосистемне 
управління, пов’язане з вирішенням проблем водоза-
безпечення й охорони вод у рамках водних екосис-
тем, межами яких є басейнові простори, відповідно 
до вимог їх цілісного та сталого розвитку; державне 
управління через спеціально уповноважені басейнові 
органи управління використанням та охорони вод і 
водних об’єктів; економічне регулювання викорис-
тання та охорони вод, при якому загальна сума інвес-
тицій у водогосподарський комплекс оплачується ко-
ристувачами води. Тобто екосистемне управління 
водними ресурсами здійснюється державою і суспі-
льством через басейнові принципи управління на ос-
нові платного водокористування. 

Обов’язковою умовою функціонування басей-
нового принципу є відкритість процедур обговорення 
та прийняття фінансових рішень для учасників усіх 
зацікавлених сторін, інформаційний доступ громад-
ськості щодо басейнової водної політики та екологі-
чних програм на усіх стадіях їх розробки і впрова-
дження. 

Як свідчить європейський досвід, основою ін-
тегрованого управління водними ресурсами, згідно 
ЄРВД 2000/60, є спеціальні плани з картами конкрет-
них річкових басейнів та з обсягом інформації, яка 
постійно актуалізується, щодо: 

• просторової та часової варіації водоресурс-
ного потенціалу; 

• поточних та оптимальних водогосподарських 
балансів; 

• якості води у джерелах; 
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• ризиків затоплення і підтоплення земель.  
В основу планів управління водними басейна-

ми покладені інформаційні, імітаційні та прогнозні 
моделі й екологічні карти басейнів, що дозволяє нау-
ково обґрунтувати заходи щодо захисту територій і 
населення від забруднення, затоплення, інших еколо-
гічних загроз, визначити їхню черговість та раціона-
льно використати наявні фінансові, матеріальні і тру-
дові ресурси. Усі ці розробки здійснюються на основі 
ГІС технологій [13].  

План управління річковим басейном є основ-
ним засобом удосконалення і підтримки обґрунтова-

ного менеджменту водних ресурсів і передбачає ак-
тивне залучення усіх зацікавлених сторін у цей про-
цес. Важливим етапом впровадження басейнового 
принципу управління водними ресурсами є також ро-
зробка плану управління річковим басейном для 
окремих суббасейнів та проведення гідрографічного 
районування території басейну для виділення меж 
суббасейнів.  

Наразі в Україні розроблено певні методики 
складання таких планів [5, 6]. Нами пропонується 
структурна схема інтегрованого управління водними 
ресурсами, що наведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурна схема інтегрованого управління водними ресурсами 

 
Оцінка водоресурсного потенціалу будь-якої 

території, в тому числі річкового басейну, є підставою 
для розробки плану інтегрованого управління водними 
ресурсами. Водоресурсний потенціал території можна 
оцінити показником, який дорівнює відношенню обся-
гів води, витраченої на безповоротне водоспоживання 
і розбавлення стічних вод (за мінусом об’єму води, 
акумульованої у водосховищах) до обсягів сумарного 
надходження води на територію з врахуванням об’єму 
нормативно очищених зворотних вод. Фізично він ха-
рактеризує частку наявних на території водних ресур-
сів, яка фактично витрачається в процесі їх викорис-
тання, а також частку водних ресурсів, що витрачаєть-
ся з перевищенням екологічно допустимих норм. У 
світі екологічно обґрунтованими вважають значення 
цього показника в межах від 0,01 до 0,10 [5].  

Облік обсягів водних ресурсів, їх природного 
та штучного відтворення, а також обсягів споживан-
ня і використання дає можливість скласти поточний 
водогосподарський баланс, оцінити якість управлін-
ня, раціонально розподілити воду по території та між 
споживачами, контролюючи граничнодопустимі но-
рми антропогенного навантаження на водні об’єкти. 

Якість води є невід’ємною складовою водоре-
сурсного потенціалу територій. Води незадовільної 
якості зменшують цей потенціал, очищення стічних 
вод його збільшує. Важливим також є такий аспект, 
як характер використання водних ресурсів та його 
вплив на їхню якість. Останній характеризується по-
казниками, зумовленими хімічним складом води, її 
мікробіологічними характеристиками тощо. 

Гідроекологічна небезпека, ризики підтоплен-
ня і затоплення, потенційні збитки і потреба в захо-
дах щодо їх зменшення (запобігання) оцінюються в 
кожному басейні, передбаченому планом як одиниці 
управління, без виключення елементарних водозбо-
рів.  

Плани управління можуть також включати за-
охочення сталих методів використання водних ресу-
рсів, зокрема відновлення і поповнення їх запасів, 
удосконалення системи водокористування. Беззапе-
речним пріоритетом є забезпечення умов безпечного 
проживання населення і нормальних умов його жит-
тєдіяльності на потенційно небезпечних територіях, а 
також заходи по відновленню природних механізмів 
саморегуляції. 
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Розрахунок водоресурсного потенціалу можна 
здійснювати на підставі даних, які містять звіти про 

використання води за формою 2-ТП «Водгосп». Ре-
зультати такої оцінки наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Водогосподарський потенціал території України [5] 

 
Карти якості води у гідроекосистемах річково-

го басейну складають у відповідному масштабі, 
включаючи межі елементарних річкових басейнів, і 
прибережних областей (за наявності) із зазначенням 
топографії, напрямів використання земель і техно-
генного навантаження, включаючи всі об’єкти водо-
користування і водоспоживання. 

Карти ризику від шкідливої дії вод відобража-
ють потенційні збитки, залежно від сценарію розвит-
ку паводку, а також містять такі дані: число жителів, 
що проживає на території зони можливого затоплен-
ня; наявність і захищеність водозаборів питного во-
допостачання; тип економічної діяльності регіону, 
що потенційно затопляється та інші об’єкти, затоп-
лення яких може погіршити санітарно-епідеміо- 
логічну та екологічну ситуацію в регіоні та басейні в 
цілому.  

План управління річковим басейном є страте-
гічним планувальним документом для впровадження 
програми заходів, що створюють підґрунтя для інтег-
рованого, екологічно і економічно обґрунтованого, 
сталого управління водними ресурсами в межах річ-
кового басейну на довгостроковий період. У таких 
планах визначають порядок здійснення заходів з оп-
тимізації структури використання водних ресурсів по 
галузях національної економіки та адміністративно-
територіальних одиницях, усунення дефіциту водних 
ресурсів в окремих регіонах; забезпечення доступно-
сті для населення якісної питної води, мінімізації 
проявів шкідливої дії вод, удосконалення механізму 
державного управління використанням водних ресу-
рсів тощо.  

Таким чином, стратегічна мета управління во-
дними ресурсами за басейновим принципом полягає 

у забезпеченні басейнової збалансованості розвитку 
водного господарства, охорони вод і відтворення во-
дних ресурсів на основі узгодженості правових засад 
і управлінських дій суб’єктів водокористування за 
басейновим принципом, спрямованих на стале водо-
забезпечення населення і галузей економіки, впрова-
дження перспективних технологічних нормативів ви-
користання водних ресурсів, запобігання шкідливої 
дії вод. 

 
6. Висновки 
1. Управління водними ресурсами віднесено 

до пріоритетних напрямків державної політики Укра-
їни, що розглядається як один із найважливіших чин-
ників сталого розвитку суспільства. 

2. У більшості європейських країн процес 
управління водними ресурсами здійснюється за ба-
сейновим принципом, який є найбільш ефективним 
підходом до управління ними. Питанням інтегрова-
ного управління водними ресурсами за басейновим 
принципом присвячено численні дослідження вітчи-
зняних і закордонних науковців, які обґрунтовують 
доцільність його впровадження в Україні.  

3. Інтегроване управління водними ресурсами 
за басейновим принципом, принципом комплексності 
захисту всіх вод і широкого залучення громадян та 
громадських організацій, а також послідовного удо-
сконалення законодавства відповідає найбільш ефек-
тивній міжнародній практиці, що дає змогу реалізу-
вати стратегію державної політики, спрямованої на 
запобігання виснаження водних ресурсів та досяг-
нення і підтримання доброї якості води. 

4. Для впровадження інтегрованого управ-
ління водними ресурсами за басейновим принци-
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пом запропоновано структурну схему, використан-
ня якої може сприяти збалансованому управлінню 

ними, враховуючи соціальні, економічні та приро-
доохоронні інтереси. 
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