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За визначенням, державна політика — дії системи
органів державної влади згідно з визначеними цілями,
напрямами, принципами для розв'язування сукупності
взаємопов'язаних проблем у певній сфері суспільної
діяльності [4].

Вироблення державної політики є послідовним про-
цесом формування гуманітарної, соціальної, економіч-
ної складових, які логічно поєднуються і доповнюють
одна одну.

Отже, ефективність державної політики полягає в
поліпшенні якості життя громадян, у гарантуванні соці-
альної стабільності, забезпеченні національної безпе-
ки країни.

Державною програмою активізації розвитку еконо-
міки на 2013—2014 роки, затвердженою постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187,
передбачено проведення структурних змін в економіч-
ному та соціальному житті країни шляхом підвищення
ефективності державного управління, модернізації ба-
зових галузей економіки, формування сприятливого
економічного середовища для розвитку бізнесу та при-
ватної ініціативи [3].
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Активізація розвитку національної економіки в
свою чергу сприятиме підвищенню соціальних стан-
дартів та рівня добробуту громадян, збільшенню
кількості робочих місць.

Окрім перерахованих, одним із дієвих стимулів щодо
мотивації підвищення власного життєвого рівня, а внас-
лідку і держави, є здоров'я нації, що визнається в Ук-
раїні найвищою соціальною цінністю і можливе за на-
явності у достатній кількості якісних харчових про-
дуктів та питної води [1]. Оскільки усім відомо, що не-
рідко питання здоров'я відноситься на інший план до-
поки хвороба не "підкаже", що це найнеобхідніша скла-
дова життя.

Через те, що людина приблизно на 80 відсотків скла-
дається з води, значної актуальності набуває складова
ефективності державного управління у питаннях збе-
реження водних ресурсів України. Відомо, що вода —
це життя, тому великі міста, як правило, побудовані по-
близу річок.

Питання ефективності в галузі державного управ-
ління активно розглядаються провідними науковцями
сучасної управлінської науки. Зокрема, теоретико-ме-
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тодологічні засади формування державно-управлінсь-
ких рішень, оптимізація взаємодії політичного керівниц-
тва та державного управління в умовах модернізації
політико-адміністративної системи України, застосу-
вання системного підходу в державному управлінні,
впливу євроінтеграції на соціально-економічне та полі-
тичне становище України, архетипів і соцієтального в
державі і суспільстві, їх взаємодії та взаємовпливу, ста-
новлення й розвитку соціально-ціннісних засад держав-
ного управління в Україні розглянуто у працях Афоні-
на Е.А., Бакуменка В.Д., Козакова В.М., Латиніна М.А.,
Мартиненка В.М., Ребкала В.А., Серьогіна С.М., Сурмі-
на Ю.П., Токовенко В.В., Чернецького Ю.О. та багать-
ох інших.

Питання політико-управлінської еліти України як
носія національної ідеї, соціальної відповідальноті полі-
тико-управлінської еліти за умов демократизації управ-
ління в Україні, національної свідомості і громадянсь-
кої позиції особистості в сучасному українському сус-
пільстві досліджено у працях Крюкова О.І., Пірен М.І.,
Сурай. І.Г. та ін.

Однак проблеми збереження водних ресурсів Украї-
ни як складової ефективності державної політики в по-
ліпшенні якості життя громадян залишаються недостат-
ньо розглянутими.

Метою даної статті є усвідомлення важливості збе-
реження водних ресурсів України, як мотиваційного ас-
пекту підвищення рівня життя, оскільки ціною за ката-
строфічне забруднення водних артерій України може
бути здоров'я нації. Вода, в противагу нафті чи газу, є
необхідною складовою людського існування і катастро-
фічне забруднення підземних водоносних горизонтів і
наземних артерій неминуче призведе до втрати тих уні-
кальних умов, які подарувала Україні природа. До того
ж інвестиційно привабливою може бути тільки еколо-
гічно надійна країна.

Гідросфера, або водна оболонка землі, лише на 2%
складається з прісної, придатної для пиття води, при-
чому з них близько 1% складають льодовики.

Ще декілька десятиліть тому не було необхідності
розглядати питання якості питної води. Починаючи з
2005 року це питання в Україні розглядається на найви-
щому рівні [2], що говорить про катастрофічне зменшен-
ня якісної питної води та можливе вичерпання її запасів.

У проекті Державної програми економічного і со-
ціального розвитку України на 2012 рік та основні на-
прями розвитку на 2013 і 2014 роки ситуацію у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища загалом
охарактеризовано як загрозливу. Водокористування
здійснюється переважно нераціонально, практично всі
поверхневі водні джерела і грунтові води забруднені,
стан земельних ресурсів близький до критичного — на
всій території України поширені процеси деградації зе-
мель. Загальний обсяг накопичених відходів становить
35 млрд тонн, включаючи 2 млрд тонн небезпечних
відходів [9].

Навколишнє природне середовище потребує охоро-
ни земель та збереження природних вод (поверхневих,
підземних, морських), раціональне використання вод-
них ресурсів та забезпечення раціонального викорис-
тання надр шляхом запобігання зростанню антропоген-
ного впливу на екосистему басейнів Азовського і Чор-
ного морів, річок та водойм, оцінки такого впливу та
проведення робіт із геологічного вивчення надр,

здійснення консервації деградованих, ма-
лопродуктивних та техногенно забрудне-
них земель і рекультивації порушених зе-
мель та проведення робіт, спрямованих на
боротьбу з опустелюванням.

Згідно з Енциклопедією державного
управління: державна політика у сфері
охорони громадського здоров'я — чітко
виражена орієнтація на забезпечення здо-
ров'я і рівноправності у всіх областях дер-

жавної політики, а також відповідальність за наслідки
для здоров'я. Головною метою державної політики у
сфері охорони громадського здоров'я визначено ство-
рення сприятливого навколишнього середовища, що
дозволяє людям вести здоровий спосіб життя [5].

Головною складовою державної політики у сфері
охорони громадського здоров'я є зміцнення здоров'я
— процес, що дозволяє кожній людині і всій громаді
підсилити контроль за факторами, що визначають здо-
ров'я, і в такий спосіб поліпшити здоров'я. Це одна з
визначальних концепцій сучасної охорони здоров'я, що
вказує на центральну роль безпосередньо людини в
створенні потенціалу для зміцнення здоров'я і довго-
ліття.

Тому важливо враховувати думку громади при прий-
нятті окремих рішень, які можуть призвести до забруд-
нення водоносних артерій України. Особливо з огляду
на те, що однією із цілей та завдань Державної програ-
ми економічного і соціального розвитку України на 2012
рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки було
визначено покращення стану навколишнього природно-
го середовища та забезпечення екологічно збалансова-
ного використання природних ресурсів.

Відомо, що закон пріоритетності соціальних цілей,
головним завданням проголошує постійне підвищення
якості життя членів суспільства, їх добробуту, соціаль-
ного самопочуття, безперервне вдосконалення спосо-
бу життя. Усвідомлення цієї закономірності привело
цивілізовані країни до побудови соціальної держави
[4].

У процесі життєдіяльності людини невідворотнім є
все більше забруднення природних вод, що видно з таб-
лиці 1, де показники викидів забруднюючих речовин ста-
ціонарними джерелами за три прогнозовані роки з 2010
до 2012 року збільшилися на 0,49 млн тонн. Об'єм заб-
руднених вод за цей період прогнозовано зростає на 76
млн куб. метрів.

Одним із основних завдань Загальнодержавної
цільової програми "Питна вода України" було визначе-
но будівництво та реконструкцію водозабірних споруд
із застосуванням новітніх технологій та обладнання,
зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості
води від встановлених вимог (першочергово Дніпропет-
ровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська,
Одеська та Черкаська області) (табл. 1).

Порівняємо прогнозовані обсяги фінансування За-
гальнодержавної цільової програми "Питна вода Украї-
ни" з фактичними (табл. 2).

У планах заходів з виконання Державної програми
активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки на
виконання Загальнодержавної цільової програми "Пит-
на вода України" фактично передбачено (табл. 3).

При порівнянні таблиці 2 та таблиці 3 бачимо, що з
прогнозованих 273,5 млн грн. на виконання Загально-
державної цільової програми "Питна вода України" з
Державного бюджету кошти не виділялись, тоді як об-
сяг фінансування цієї програми іншими джерелами сут-
тєво зменшено: 272,5 млн грн. у 2013 році з прогнозова-
них 460,3 млн грн., та 311,7 млн грн. з прогнозованих
524,0 млн грн. у 2014 році.

Не слід забувати, що одна шоста частина земної кулі
страждає від недостатньої кількості питної води.

Українці ж "розбалувані" сприятливим екологічним
кліматом, наявністю в достатній кількості необхідних

Показники 

Показники 

2010 року 

(фактичні) 

Показники 

2011 року 

(очікувані) 

Показники 

2012 року 

(прогноз) 
Викиди забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами, млн тонн 
4,13 4,48 4,62 

Загальне відведення зворотних вод, у тому числі 8141 8650 9160 

забруднених, млн куб. метрів 1744 1780 1820 

 

Таблиця 1. Показники викидів забруднюючих речовин
та водовідведення
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для життя природних ресурсів не помічають своїх пе-
реваг і не зберігають своїх природних ресурсів, тому
важливо виховувати культуру дбайливого ставлення до
природних ресурсів України.

І в цьому контексті не зменшується важливість праць
сучасних науковців [8], які попереджають, що "…нам не
варто сподіватися, що хтось — Росія, США, Євросоз —
побудують нам демократичну державу. … Це справа
нашого народу, нашої еліти" (табл. 4).

Однією із важливих складових неуваги до реально-
го стану речей щодо збереження водних ресурсів Ук-
раїни можна вважати результати опитувань, проведені
Центром ім. О. Разумкова (див. табл. 4).

Міжнародна спільнота також наголошує на об-
меженості та вразливості водних ресурсів земної
кулі [6]. У 1993 році резолюцією № А/RES/47/193
на 47 сесії Генеральної Асамблеї ООН враховуючи,
що ступінь в якому освоєння водних ресурсів сприяє
економічній продуктивності і соціальному благопо-
луччю не отримує широкого визнання, хоча вся еко-
номічна і соціальна діяльність в значній мірі зале-
жить від постачання прісної води і її якості та, вра-
ховуючи також, що по мірі розширення економіч-
ної діяльності багато країн опиняються в умовах го-

строї нехватки води і у зв'язку з цим стикаються з
перешкодами на шляху економічного розвитку, зап-
роваджено проведення Міжнародного дня водних
ресурсів, який відзначається 22 березня кожного
року.

Також резолюцією рекомендовано в цей день про-
водити заходи, присвячені підвищенню усвідомлення
громадськістю важливості збереження водних ресурсів
та раціонального їх використання, привернення уваги
до проблем якості питної води.

У зв'язку з цим було вирішено щорічно зосереджува-
ти увагу на одній конкретній темі.

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування 

(млн грн.) 

В тому числі 
за роками 

2013 2014 

Державний 

бюджет 
-- -- -- 

Інші джерела 584,2 272,5 311,7 

Усього 584,2 272,5 311,7 

Таблиця 3. Обсяги та джерела фінансування
Загальнодержавної цільової програми "Питна вода

України" на 2013—2014 роки

  
Впливають 

Скоріше 
впливають 

Скоріше не 
впливають 

Не 
впливають 

Важко 

відповісти 

Керівники найбільших 

фінансово-промислових груп 

(олігархи) 

80,7 19,3 0,0 0,0 0,0 

Росія в особі керівництва і 
бізнес-структур 

31,3 61,8 49 0,0 2,0 

США в особі їх керівництва 
і бізнес-структур 

25,0 59,7 13,2 0,7 1,4 

Силові структури 22,1 53,1 18,6 3,4 2,8 

Політичні партії 17,2 51,0 29,7 1,4 0,7 

Кримінальні структури 9,8 46,9 27,3 7,0 9,0 

Засоби масової інформації 9,0 30,3 47,6 12,4 0,7 

Країни ЄС в особі їх 

керівництва та бізнес-
структур 

7,6 55,9 33,8 0,7 2,0 

Експерти (політологи, 

аналітики та ін.) 

4,1 30,3 48,3 15,2 2,1 

Церква 2,1 20,7 48,3 24,8 4,1 

Представники наукової і 
творчої інтелігенції 

0,7 7,6 44,4 45,1 2,2 

Неурядові організації 0,0 17,7 53,1 31,7 3,5 

Профспілки 0,0 11,0 45,5 40,0 3,5 

Рядові громадяни 0,0 3,5 14,8 76,8 4,9 

 

Таблиця 4. Наскільки сильно впливають на прийняття рішень правлячою елітою України такі особи та інститути (%)

Таблиця 2. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"
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У тому числі за роками 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 
Д
ер
ж
ав
ни
й 

бю
дж
ет

 

3004,3 200,7 238,2 273,5 312,8 346,4 326,54 326,54 326,54 326,54 

Ін
ш
і 

дж
ер
ел
а 

6467,4 349,5 408,1 460,3 524 570 831,1 831,1 831,1 831,1 

У
сь
ог
о 

9471,7 550,2 646,3 733,8 836,8 916,4 1157,64 1157,64 1157,64 1157,64 
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Так, 2012 рік пройшов під гаслом "Вода і безпека
харчування", 2013 рік передбачає заходи за темою:
"Співпраця: основи глобальних водних цілей".

У 2003 році Генеральна Асамблея своєю резолюцією
№ A/RES/58/217 оголосила період 2005 — 2015 років,
починаючи з Міжнародного дня водних ресурсів 22 бе-
резня 2005 року, Міжнародним десятиріччям дій "Вода
для життя".

Визначальною є також третя доповідь ООН про гло-
бальне використання водних ресурсів: "Вода в світі, що
змінюється", підготовлена за координації Всесвітньої
програми з оцінки водних ресурсів (WWAP) та офіцій-
но оприлюднена у 2009 році [7].

У документі наголошується на необхідності термі-
нових дій задля уникнення глобальної водної кризи,
викликаної нестачею водних ресурсів. Згідно з оприлюд-
неними даними, до 2030 року 47% населення світу жи-
тиме в районах з високим навантаженням на водні ре-
сурси.

Не слід забувати, що 16% населення Східної Євро-
пи живе у будинках без водопроводу. У сільських райо-
нах цього регіону без водопроводу проживає більше по-
ловини населення.

Варто згадати, що у 2008 році ООН було запропо-
новано внести проблему нестачі прісної води в багатьох
регіонах світу в список найважливіших у 2008 році.

На думку вчених Тихоокеанського інституту (штат
Каліфорнія) очолюваних Пітером Глейком, проблема
вичерпності запасів нафти є другорядною для людства
у порівнянні з загрозою зменшення запасів прісної води.

Слід врахувати, що найнебезпечнішим для людства
є хімічне забруднення підземних вод, оскільки відомо,
що водоносні горизонти не мають кордонів.

Викликають занепокоєння проблеми комунальної
сфери. Зношеність мереж водопостачання, відсутність
або неефективність водоочисних споруд. При транспор-
туванні до споживачів втрачається значна кількість пит-
ної води. Крім неефективного та безвідповідального
використання водних багатств України, це ще призво-
дить до "просідання" грунтів і може викликати руйну-
вання споруд.

Значна частина забруднених стоків скидається у
річки. В результаті чого вода у річках стає непридатною
навіть для купання.

Отже, враховуючи вищевикладене та соціальну зна-
чущість питання збереження якості підземних водонос-
них горизонтів та наземних водних артерій України,
можна зробити висновок, що найпершою передумовою
ефективності державної політики в поліпшенні якості
життя громадян є збереження здоров'я нації.

Серйозною загрозою цьому, в умовах, коли людство
стрімко наближається до вичерпання природних ре-
сурсів, може бути нестача питної води. В таких умовах
вирішальною перевагою щодо збереження унікальних
вод України може бути відчуття потреби екологічного
збереження цих водних багатств. Питання безпеки вод-
них ресурсів України потребують уваги з боку украї-
нської держави і залежать від усвідомлення важливості
вирішення питань водних ресурсів та необхідності прак-
тичного і законодавчого захисту унікальних можливо-
стей, подарованих нам природою.
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