
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ  
 

Силабус дисципліни 
«ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО» 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра  - Правознавства 

Освітній ступінь – магістр 
Галузь знань: 20 – Аграрні науки та про довольство  
Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура» 
Освітньо-професійна програма – Водні біоресурси та 
аквакультура 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 1 рік, 2 семестр 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: загальна підготовка 
Мова викладання: українська 

 

1. Інформація про викладача 
Викладач (-і) Бондарчук Наталія Валеріївна, к.ю.н., доцент 

Профайл викладача (-
ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
pravo/m-sklad-pravo/bondarchuk-nataliya-valerijivna 

Контактна інформація моб. тел. - (067)394-24-54;  
e-mail: bondarchnat@ukr.net 

Сторінка курсу в 
Moodle  

Консультації Онлайн консультація через Viber щосереди з 12.00 до 
16.00 

 

1. Анотація до дисципліни 
«Водне законодавство» є вибірковим компонентом і входить до циклу загальної 

підготовки фахівців зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», що забезпечує 
формування цілісних знань щодо основ охорони водних ресурсів та водного законодавства; 
усвідомлення зростаючої ролі водного фонду та правового регулювання водокористуванням. 

 
2. Мета та цілі дисципліни 

Мета викладання дисципліни: є засвоєння студентами положень основ водного 
законодавства; правового регулювання водних відносин, що виникають у процесі 
водокристування. 

Завдання вивчення дисципліни: опанувати законодавчу та нормативно-правову базу 
регулювання водних відносин у процесі водокористування; вивчити систему водного фонду 
України та методи визначення збитків, нанесених водним ресурсам тощо. 

Після освоєння дисципліни студенти мають мати наступні компетентності:  
Загальні: 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Спеціальні: 
СК02. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі водних біоресурсів та 

аквакультури у широких або мультидисциплінарних контекстах. 



3. Організація навчання 
3.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 22  
Практичні  26  
Самостійна робота 72  

 

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання очного 
та дистанційного форматів викладання дисципліни. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Т1 Водний фонд України. 
1. Водні ресурси України та їхній облік. 
2. Історія становлення державного водного кадастру. 

2  

2 Т2 Система водного законодавства. 
1. Землі та об'єкти водного фонду. 
2. Форми власності земель та об’єктів водного фонду. 
3. Види використання земель та об’єктів водного фонду. 

2  

3 Т3 Основні поняття та ключові принципи управління водними 
ресурсами. 

1. Органи управління водними ресурсами та їх компетенція. 
2. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських 

формувань у здійсненні заходів щодо використання і 
охорони вод та відтворення водних ресурсів. 

3  

4 Т4 Рівні управління водними ресурсами. Басейновий принцип 
управління. 

1. Характеристика рівнів управління водними ресурсами. 
2. Особливості Басейнового принципу управління. 

2  

5 Т5 Правове регулювання водокористування. 
1. Завданням водного законодавства. 
2. Характеристика видів водокористування. 

2  

6 Т6 Правове регулювання охорони вод. 
1. Проблематика забруднення вод. 
2. Цілі запобігання забруднення водойм. 
3. Правова охорона водних ресурсів. 

3  

7. Т7 Відповідальність за порушення водного законодавства. 
1. Характеристика відповідальності за порушення водного 

законодавства. 
2. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень 

водного законодавства. 

3  

8 Т8 Міжнародна співпраця в галузі використання та охорони 
вод. 

1. Принципи управління водними ресурсами 
Європейського Союзу. 

2. Співвідношення вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

3  



3. Концепція співпраці Україна – ЄС у сфері охорони 
водокористування. 

Разом: 26  
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Участь у роботі впродовж семестру / екзамен – 60/40 
Самостійна робота 9 1 9 
Практичні заняття 3 13 39 
Модульна контрольна робота* 12 1 12 
Разом: - 60 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 
начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 
контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
В процесі викладання дисципліни формуються такі результати навчання: 

РН03 Відшуковувати необхідну інформацію, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, 
бази даних, відкриті дані та інші ресурси, аналізувати та оцінювати цю інформацію 

РН05 Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти з проблем водних біоресурсів 
та аквакультури та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти з урахуванням виробничих, 
правових, економічних та екологічних аспектів. 

7. Пререквізити 
Вихідний рівень знань та умінь, якими має володіти студент, приступаючи до вивчення 

даної дисципліни визначається вивченням в попередніх семестрах таких дисциплін – 
«Охорона праці у рибництві». 
 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись таких 

положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в 
ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ПНУ для призначення 
академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів та 
заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального графіку 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканатом). 

 



9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій.

4. Л ітература необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Базова

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -X “ 
ЗО .-С т. 141.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р № 2768-111 // Відомості Верховної Ради 
України. - 2002. - № 3. -  Ст. 27.

3. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213'95-ВР
4. Кодекс торгівельного мореплавства України. [Електронний ресурс] : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
5. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів» в ід08.07.2011 №3677-УІ
6. Закон України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293-VI (чинний з 01.07.2013)
7■ Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 

р о к у № 162/95-ВР
8. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 

лютого 2003 р. № 486-ІУ
9. Про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] : Закон 

України від 25 черв. 1991 р.№  1264-ХІІ//Відомості Верховної Ради України. -  1991 -  
№ 41. -  Ст. 546. -  Електрон.версія ред. від 26.10.2014: режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

10. Наказ Мінагрополітики №496 від 28.12.2015 « Про затвердження квот добування 
водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2016 році».

1 1. Наказ Мінагрополітики№17 від 26.01.2016р «Про затвердження нормативно-правових 
актів, необхідних для здійснення спеціального використання водних біоресурсів».

12. Національний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності ДК 
009:2010, чинний від 2012-01-01.

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною комісією факультету 
Протокол № 1 від «31» серпня 2021 р

Силабус затверджений на 
Протокол № 1 від « ЗО » серпня 2021 р.

Викладач

Декан факультету

Гарант освітньої програми

1. Електронні інформа

_(Н.В. Бондарчук)

(М.М. Світельський) 

_(А.В. Вишневський)

Завідувач кафедри (М. М. Світельський)

Голова НМК факультету ( О.Л. Кратюк)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
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