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Затверджено: 

на засіданні кафедри трудового, 

екологічного та аграрного права,  

протокол № 1 від 30 серпня 2018 р.   

 

Програмові вимоги з навчальної дисципліни Правова охорона вод 
 

Тема 1. Води як об’єкт правової охорони та використання   

Поняття вод та визначення інших основних термінів водного законодавства. Водне 

право: загальна характеристика інститутів. Водний фонд України та землі 

водного фонду. Поняття та види водних об’єктів. 

 

Тема 2. Правове регулювання використання і охорони вод  

Сучасне законодавче регулювання відносин щодо раціонального використання 

та охорони водних об’єктів і водних ресурсів. Структура Водного кодексу України. 

Система підзаконних нормативно-правових актів. Міжнародно-правова охорона 

вод. Водне право Європейської Спільноти.  

 

Тема 3. Характеристика відносин водокористування 

Поняття, суб’єкти та об’єкти права водокористування. Зміст права 

водокористування. Види права водокористування. Ознаки та особливості 

загального та спеціального водокористування. Виникнення та припинення відносин 

водокористування.  

 

Тема 4. Окремі види спеціального водокористування 

Проблеми спеціального водокористування для задоволення питних і 

господарсько-побутових потреб населення. Проблеми спеціального 

водокористування та користування водними об'єктами для лікувальних, курортних 

і оздоровчих цілей. Проблеми спеціального водокористування та користування 

водними об'єктами для потреб галузей економіки. Проблеми водокористування для 

протипожежних потреб та для скидання стічних вод у водні об’єкти.  
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Тема 5. Право власності на води і право користування водними 

об’єктами (їх частинами) на умовах оренди  

Конституційні засади права власності на об’єкти природи. Власність на води (водні 

об'єкти). Користування водними об’єктами (їх частинами) на умовах оренди.  

 

Тема 6. Державне управління в галузі використання і охорони вод 

Загальне та спеціальне управління в галузі використання і охорони вод. 

Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство): структура, 

повноваження. Характеристика функцій державного управління. Басейновий 

принцип управління водними ресурсами. Планування і програмування. 

Загальнодержавна цільова програма розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року. 

Державний облік вод. Моніторинг вод. Нормування та лімітування 

водокористування. Контроль у галузі використання і охорони вод.  

 

Тема 7.  Актуальні проблеми правової охорони вод в Україні  

Визначення правової охорони водних ресурсів. Система заходів охорони вод. 

Проблеми правового забезпечення водоохоронних зон, прибережних захисних 

смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів, зон санітарної охорони. 

Правові проблеми встановлення особливого режиму використання та охорони 

водних об’єктів природно-заповідного фонду.  Проблеми правового забезпечення 

здійснення заходів охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання. 

Запобігання шкідливим діям вод та аваріям на водних об’єктах і ліквідація їх 

наслідків.  

 

Тема 8 Проблеми юридичної відповідальності за порушення водного 

законодавства 

Відповідальність за порушення водного законодавства. Види юридичної 

відповідальності за порушення водного законодавства. Вирішення спорів з 

питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Органи, 
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які уповноважені розглядати та вирішувати спори з питань використання і 

охорони вод та відтворення водних ресурсів.  

 

Тема 9. Міжнародно-правова охорона вод 

Водне право Європейської Спільноти. Суб’єкти міжнародного водного 

права. Об’єкти міжнародного водного права. Загальновизнані принципи 

міжнародного права і міжнародних угод в галузі охорони вод. Акти 

міжнародного права щодо охорони вод. Співвідношення водного 

законодавства України із Водною Рамковою Директивою ЄС. Міжнародні 

організації та правове значення їх нормативних актів щодо охорони вод. 

 

 


	Конституційні засади права власності на об’єкти природи. Власність на води (водні об'єкти). Користування водними об’єктами (їх частинами) на умовах оренди.

