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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Водні ресурси, які є на території України, – це 

національне надбання Українського народу, одна з природних основ його 

економічного розвитку і соціального добробуту. У ХХІ ст. населення світу 

зросло втричі, відповідно водоспоживання збільшилося у 6 разів. Уже сьогодні 

спостерігається ситуація, коли понад 1 млрд. людей на Землі не має доступу до 

водних ресурсів, а більш ніж 2,4 млрд. потребують забезпечення належних 

санітарних умов. В Україні водні ресурси є одним із найголовніших природних 

ресурсів, наявність яких визначає стан та рівень сталого розвитку держави. 

Залежність населення України від водних ресурсів дедалі зростає, а, отже, 

підвищуються вимоги до їх якості. Головну та визначальну роль у використанні 

та охороні водних ресурсів відведено державі, яка реалізує власні функції 

шляхом запровадження ефективної державної політики у досліджуваній сфері. 

Першочерговим завданням державної політики щодо використання та охорони 

водних ресурсів задекларовано гармонізацію законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу та забезпечення належної якості водних 

ресурсів, відповідності їх санітарним нормам.  

Україна є однією з найменш забезпечених у Європі за запасами доступних 

для використання водних ресурсів (близько 1 тис. м3 на рік при загально 

визначеній межі малозабезпеченості водними ресурсами на душу населення 

1,7 тис. м3). Таким чином, від стану водних ресурсів, забезпечення їх охорони 

та раціонального використання безпосередньо залежить здоров’я нації і 

розвиток усіх сфер народного господарства в цілому, що є невід’ємним 

складником розвинутої держави. Так, за результатами проведеного 

анкетування, респонденти головними причинами погіршення стану та якості 

водних ресурсів в Україні назвали: штучне забруднення вод (20,0 %); брак 

водоочисних споруд (20,0 %); неналежну переробку стічних вод (17,0 %); 

нераціональне використання водних ресурсів (15,0 %); низький рівень 

централізованого водопостачання (8,0 %). 

Потребує вдосконалення і система органів публічного адміністрування 

водними ресурсами, зокрема, у напрямі оптимізації та усунення дублювання 

повноважень окремих суб’єктів публічної адміністрації з питань управління, 

використання, збереження та відтворення водних ресурсів, розвитку водного 

господарства, експлуатації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, державних 

меліоративних систем та ін. 

У процесі дослідження використано праці таких науковців у сфері 

адміністративного права та процесу: В. Б. Авер’янова, С. С. Алексєєва, 

О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, 

Ш. Н. Гаджиєвої, З. С. Гладуна, Є. В. Додіна, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, 

Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, 

О. В. Кузьменко, В. І. Курила, Д. М. Лук’янця, Р. С. Мельник, О. І. Миколенка, 

О. Л. Соколенко, С. В. Тихомирова, О. М. Якуби та ін. 

Значний вплив на дане дослідження мали теоретичні праці вчених у 

природоохоронній сфері, а саме: О. Ф. Балацького, І. К.Бистрякова, Д. Болла, 
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І. Н. Волкової, В. М. Гольдберга, А. Н. Гунея, Б. М. Данилишина, 

Д. С. Добряка, С. І. Дорогунцова, Л. І. Ельпінера, А. Ендерса, І. Квернера, 

С. І. Лавриненко, Ж. В. Мориса, Н. Ф. Реймерса, А. Ю. Скопіної, 

П. А. Стецюка, В. В. Тихомирової, В. М. Трегобчука, А. М. Третяка, 

М. А. Хвесика, В. Н. Холінової, О. М. Царенка, І. Г. Яремчика та ін.  

Водночас сьогодні публічному адмініструванню водними ресурсами 

приділено недостатньо уваги в монографічних дослідженнях, у наявних 

наукових працях ці питання досліджено лише фрагментарно. У науці 

адміністративного права комплексний аналіз публічного адміністрування 

водними ресурсами України залишився поза увагою. 

Таким чином, недостатня розробленість на теоретичному рівні цієї 

проблематики, наявність правових прогалин, а також необхідність проведення 

комплексного правового дослідження зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до Законів України «Про затвердження Загальнодержавної 

цільової програми розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року» від 24 травня 2012 

року № 4836-VI, «Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 

2006–2020 роки» від 03 березня 2005 року № 2455-IV, «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 

21 грудня 2010 року № 2818-VI.  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб на 

основі досягнень науки адміністративного права та норм чинного 

законодавства України здійснити аналіз публічного адміністрування водними 

ресурсами України, а також сформулювати відповідні пропозиції щодо 

вдосконалення вітчизняного законодавства та практики його застосування у 

зазначеній сфері. 

Мета дослідження зумовила вирішення таких задач: 

 розкрити зміст водних ресурсів України як об’єкта адміністративно-

правового дослідження; 

 визначити особливості використання водних об’єктів загального і 

місцевого значення; 

 з’ясувати обсяг повноважень та компетенції публічної адміністрації як 

суб’єкта публічного адміністрування водними ресурсами України; 

 охарактеризувати систему нормативно-правових актів, які регулюють 

відносини у сфері використання та охорони водних ресурсів України; 

 визначити місце громадськості як суб’єкта публічного адміністрування 

водними ресурсами України; 

 розкрити сутність та види організаційно-економічних заходів щодо 

використання та охорони водних ресурсів України; 

 визначити поняття, ознаки, особливості та форми контролю за 

використанням водних ресурсів України; 

 розглянути особливості адміністративної відповідальності за порушення 

водного законодавства; 
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 розробити конкретні пропозиції з удосконалення національного 

законодавства та практичні рекомендації щодо публічного адміністрування 

водними ресурсами. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

публічного адміністрування водними ресурсами України. 

Предметом дослідження є публічне адміністрування водними ресурсами 

України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх 

соціального змісту та юридичної форми. 

За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат із 

досліджуваної теми, зокрема визначено сутність термінів «водні ресурси», 

«водний об’єкт», «водне господарство», «організаційно-економічні заходи 

використання та охорони водних ресурсів України», «контроль за 

використанням водних ресурсів України», «адміністративна відповідальність за 

порушення водного законодавства» (розділи 1, 3). Під час розгляду водних 

об’єктів загального і місцевого значення, заходів публічного адміністрування 

водними ресурсами України було застосовано діалектичний метод (підрозділи 

1.2, 3.1). Системно-структурний, структурно-функціональний методи 

застосовані для дослідження водних об’єктів загального і місцевого значення та 

механізму публічного адміністрування водними ресурсами (підрозділи 1.2, 2.1, 

2.2, 2.4). Порівняльно-правовий метод дав змогу дослідити правову основу 

публічного адміністрування водними ресурсами та виробити пропозиції з 

удосконалення законодавства, яким урегульовано досліджувану сферу 

(підрозділи 1.1, 2.2, 3.1, 3.3). За допомогою соціологічного, статистичного 

методів і методу документального аналізу визначено недоліки публічного 

адміністрування водними ресурсами (розділи 1, 2, 3), здійснено анкетування 

громадян України та працівників сфери водних ресурсів щодо сучасного стану 

водних ресурсів (300 осіб).  

Нормативну основу роботи склали Конституція України, закони України, 

акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також відомчі 

нормативно-правові акти‚ що регулюють сферу водних ресурсів. 

Емпіричну базу дослідження становлять: а) статистичні дані Міністерства 

екології і природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції 

України, Державного водного агентства України; б) результати соціологічного 

опитування (300 осіб) щодо сучасного стану водних ресурсів; в) довідкові 

видання та статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в Україні комплексних досліджень, що присвячене 

теоретичним та практичним проблемам публічного адміністрування водними 

ресурсами. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 
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уперше: 

 наведено дефініцію поняття «організаційно-економічні заходи 

використання та охорони водних ресурсів України», що визначається як 

комплексна система заходів, що складається із заходів забезпечувального, 

функціонального та цільового спрямування, які містять важелі організаційного 

й економічного характеру, та впливають на стан і якість водних ресурсів і 

реалізовуються шляхом поєднання інструментів управління водокористуванням 

стимулюючого та примусового характеру;  

 доведено необхідність створення у структурі суб’єктів публічної 

адміністрації, які виконують контрольні функції щодо використання водних 

ресурсів, спеціального структурного підрозділу – відділу (сектору) контролю та 

нагляду за використанням водних ресурсів; 

 сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 

нормативних актів України, а саме: Водного кодексу України; Кодексу України 

про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП); Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону»; 

удосконалено: 
 теоретичні підходи щодо розуміння правових категорій, а саме: водне 

господарство – це галузь народного господарства, діяльність якої спрямована 

на використання, відтворення та охорону водних ресурсів, а також 

забезпечення контролю за раціональним використанням водних ресурсів з 

метою забезпечення потреб населення та інших галузей економіки у воді 

необхідної кількості та нормативної якості і впровадження заходів щодо 

запобігання шкідливої дії вод; водний об’єкт лікувального значення – це 

мінеральні води, лікувальні грязі, ропа лиманів та озер, інші водні природні 

об’єкти, які використовуються для лікування і профілактики захворювань і 

організації відпочинку та наділені спеціальними властивостями; 

адміністративна відповідальність за порушення водного законодавства − це 

застосування спеціально уповноваженими публічними органами та їх 

посадовими особами до осіб‚ які вчинили протиправні діяння, пов’язані з 

неналежним використанням та охороною водних ресурсів, адміністративних 

стягнень на підставах і в порядку, встановленому нормами адміністративного 

права;  

 наукові підходи щодо застосування заходів адміністративної 

відповідальності за порушення водного законодавства, зокрема обґрунтовано 

необхідність посилити систему адміністративної відповідальності у цій сфері 

шляхом запровадження таких видів стягнень, як: позбавлення спеціального 

права, конфіскація предмета, оплатне вилучення предмета; 

 підходи щодо виокремлення ознак та особливостей адміністративної 

відповідальності за порушення водного законодавства; 

 наукові положення щодо розмежування таких галузевих правових 

категорій, як «водні ресурси», «водні об’єкти», «водний фонд», «водно-

ресурсний потенціал», «водне господарство»; 
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дістали подальшого розвитку: 

 систематизація організаційно-економічних заходів використання та 

охорони водних ресурсів; 

 наукові підходи щодо чіткого розмежування повноважень та компетенції 

суб’єктів публічного адміністрування водними ресурсами з метою уникнення їх 

дублювання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що викладені 

в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у: 

 практичній діяльності – у процесі взаємодії органів публічної 

адміністрації під час здійснення контролю за використанням водних ресурсів 

України (акт впровадження Відділу поліції в річковому порту «Київ» ГУ НП у 

м. Київ від 17.03.2016); 

 навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних 

матеріалів в Інституті політології та права Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова (акт впровадження Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова від 06.04.2016); 

 науково-дослідній роботі – під час опрацювання законопроектів, 

спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання публічного 

адміністрування водними ресурсами (акт впровадження Інституту 

законодавства Верховної Ради України №22/190-1-15 від 13.04.2016). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 4 науково-практичних 

конференціях: «Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і 

права» (м. Київ, 2015 р.); «Особливості розвитку законодавства України в 

контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Право, 

суспільство і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 2016 р.); «Теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 

2016 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 наукова стаття – в зарубіжному науковому виданні, а 

також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 215 сторінок, в т. ч. основного 

тексту – 185 сторінок. Список використаних джерел налічує 174 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 
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Розділ 1 «Теоретичні засади публічного адміністрування водними 

ресурсами України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Водні ресурси України як об’єкт адміністративно-
правового дослідження» автором здійснено розмежування таких правових 

категорій, як: «водні ресурси», «водні об’єкти», «водний фонд», «водно-

ресурсний потенціал», «водне господарство». Аргументовано, що правові 

категорії «водний об’єкт», «водні ресурси», «водний фонд» є родо-видовими, 

однак за своєю суттю вони відрізняються можливістю відображення кількісно-

якісних характеристик води у будь-якому її утворенні та місцезнаходженні. 

Коли застосовуються поняття «водні ресурси» та «водний фонд», робиться 

акцент саме на обсягах, кількості поверхневих, підземних і морських вод 

відповідної території, тоді як поняття «водні об’єкти» визначає безпосередньо 

характер утворення даних ресурсів та вказує на природність або штучність 

походження елементів довкілля, в яких зосереджуються води (море, річка, 

озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт тощо). 

Виокремлено низку проблем, які виникають у процесі використання водних 

ресурсів, що призводить до погіршення стану води та зниження водно-

ресурсного потенціалу країни, а також запропоновано шляхи їх вирішення. 

Автором запропоновано водні ресурси класифікувати залежно від: 1) сфери 

використання в галузях господарської діяльності: а) промислові; 

б) сільськогосподарські; в) ресурси невиробничої сфери (рекреаційні); 

г) побутові; 2) способу відтворення: а) самовідтворюючі; б) штучно відтворені; 

3) якісних властивостей: а) прісні; б) солоні; 4) способу утворення: а) природні; 

б) штучні. 

У підрозділі 1.2 «Водні об’єкти загальнодержавного і місцевого значення» 

розкрито сутність законодавчо закріплених водних об’єктів 

загальнодержавного і місцевого значення. Визначено, що на території України є 

водні об’єкти, які мають не лише загальнодержавне та місцеве, а й міжнародне 

значення – водно-болотні угіддя (райони маршів, боліт, драговин, торфовищ 

або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або 

проточних, прісних, солонкуватих або солоних – зокрема морські акваторії, 

глибина яких під час відпливу не перевищує шести метрів). Запропоновано на 

законодавчому рівні закріпити трирівневу структуру приналежності водних 

об’єктів, що сприятиме уникненню колізій норм міжнародного та 

національного законодавства.  

Наголошено на необхідності залучення приватного сектору до організації 

централізованого водопостачання в сільській місцевості, мотиваційним 

підґрунтям чого є: по-перше, комерційне і технічне ноу-хау, яке може залучити 

приватний сектор, як результат – надання більш ефективних і дешевих послуг 

водопостачання; по-друге, фінансові ресурси, які може мобілізувати приватний 

сектор, що дають можливість послабити тиск на кошти, які виділяються з 

державного та місцевих бюджетів.  

Обґрунтовано необхідність визначення та систематизації наявних 

поверхневих вод, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і 

які не віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення. Реалізація 



7 

даної пропозиції можлива шляхом розміщення на офіційних сайтах відповідних 

місцевих органів публічної адміністрації рубрики «Перелік поверхневих вод, 

що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до 

водних об’єктів загальнодержавного значення», що сприятиме розвитку більш 

мобільної організації публічної влади за допомогою систем локальних 

інформаційних мереж, що зробить максимально простим і доступним щоденне 

спілкування з її представниками громадян, юридичних осіб, неурядових 

організацій; більш чіткому визначенню правових та організаційних засад 

надання даної групи водних об’єктів в оренду; публічності у питаннях надання 

ставків, озер, річок та інших водних об’єктів місцевого значення в оренду, тим 

самим зменшить або унеможливить зловживання та прояви корупції в цій сфері 

та забезпечить рівність умов для суб’єктів господарювання, що, своєю чергою, 

сприятиме створенню більш сприятливого клімату для підприємницької 

діяльності; уніфікувати процедуру надання адміністративних послуг щодо 

використання даної групи водних об’єктів місцевого значення. 

Запропоновано внести зміни до ст. 5 Водного кодексу України та викласти її 

назву в такій редакції: «Водні об’єкти міжнародного, загальнодержавного і 

місцевого значення». 

Розділ 2 «Механізм публічного адміністрування водними ресурсами 

України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Публічна адміністрація як суб’єкт публічного 
адміністрування водними ресурсами України» розкрито зміст повноважень та 

компетенції органів публічної адміністрації, що здійснюють адміністрування в 

досліджуваній сфері, а саме: 1) Президента України; 2) органів виконавчої 

влади: а) Кабінету Міністрів України; б) центральних органів виконавчої влади; 

в) місцевих органів виконавчої влади; 3) органів місцевого самоврядування. 

Особливу увагу приділено правовому статусу Міністерства екології та 

природних ресурсів України; Міністерства охорони здоров’я України; 

Національної поліції (діяльності річкових патрулів); Державної служби геології 

та надр України; Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

Державного агентства водних ресурсів України; Державної екологічної 

інспекції України тощо. 

Доведена необхідність чіткого розмежування повноважень та компетенції 

зазначених суб’єктів публічного адміністрування водними ресурсами з метою 

уникнення їх дублювання, що дасть можливість визначити підстави 

притягнення до відповідальності правопорушника. Зокрема, акцентовано увагу 

на дублюванні повноважень Міністерства екології та природних ресурсів 

України та Державного агентства водних ресурсів України в частині ведення 

державного водного кадастру, наведено відповідні приклади.  

Запропоновано внести зміни до Водного кодексу України, зокрема 

доповнити ст. 13-1 «Повноваження Президента України щодо використання та 

охорони водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах 

території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони»; ст. 15-3 «Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 
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сфері охорони здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду 

(спостереження), а також забезпечує формування державної політики у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення»; ст. 15-4 «Компетенція 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує ведення державного 

водного кадастру, здійснює моніторинг забруднення навколишнього 

природного середовища на пунктах державної системи гідрометеорологічних 

спостережень, снігового покриву, річкових, озерних та морських вод, повеней, 

паводків»; ст. 17-3 «Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері 

використання, охорони та відтворення водних ресурсів». 

У підрозділі 2.2 «Нормативно-правове регулювання використання та 
охорони водних ресурсів України» здійснено детальний аналіз нормативно-

правових актів, якими врегульовано відносини у сфері водних ресурсів. 

Зазначено, що система нормативно-правових актів у сфері використання та 

охорони водних ресурсів включає: 1) нормативно-правові акти, що визначають 

порядок використання водних ресурсів (Водний кодекс України тощо); 

2) нормативно-правові акти, що встановлюють нормативи та стандарти питної 

води, водопостачання та оздоровлення басейнів (Закони України «Про питну 

воду та питне водопостачання», «Про загальнодержавну програму «Питна вода 

України» на 2006–2020 роки» тощо); 3) нормативно-правові акти, що 

стосуються охорони вод (Закони України «Про затвердження 

Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», «Про 

затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля 

Азовського і Чорного морів», «Про охорону навколишнього природного 

середовища» тощо). 

Запропоновано внести зміни до п. б ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та доповнити її п. 4-1 такого змісту: «видавати і 

реєструвати державний акт, що посвідчує право постійного користування 

землями водного фонду» та п. 4-2 такого змісту: «оформлювати договір щодо 

тимчасового користування земельними ділянками на землях водного фонду». 

Обґрунтовано доцільність скасування Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються для 

захисту територій від шкідливої дії вод, державного моніторингу поверхневих 

вод, ведення державного водного кадастру, паспортизації та управління 

водними ресурсами». 

У підрозділі 2.3 «Участь громадськості в публічному адмініструванні 

водними ресурсами України» визначено, що основними формами участі 

громадськості в охороні водних ресурсів є: 1) створення громадських постів і 

груп з охорони водних ресурсів на окремих підприємствах; 2) виставлення 

постів на водних об’єктах, морських вокзалах, у морських і річкових портах; 

3) спільна участь в організації та реалізації заходів правоохоронних органів, 

спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень; 4) огляд на 

маршрутах можливого перебування порушників використання та охорони 

водних ресурсів тощо. 
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Зазначено, що громадський контроль використання та охорони водних 

ресурсів здійснюється шляхом: отримання в установленому порядку від органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій повної, достовірної, своєчасної інформації про якість води в 

джерелах питного водопостачання, якість питної води, обсяги її реалізації та 

режими подачі, про порядок розрахунків тарифів на послуги централізованого 

водопостачання і водовідведення; проведення громадської екологічної 

експертизи; участі представників громадськості у перевірках, які проводяться 

органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування 

на території водних об’єктів; подання до суду позовів про відшкодування 

збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у сфері водних ресурсів. 

Запропоновано викласти ч. 3 ст. 3 Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» наступним чином: 

«Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, 

спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ, 

підрозділами Державної прикордонної служби України та Державної 

екологічної інспекції України». 

Розділ 3 «Заходи публічного адміністрування водними ресурсами 

України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Організаційно-економічні заходи щодо використання та 
охорони водних ресурсів України» визначено, що організаційно-економічні 

заходи щодо забезпечення раціонального використання й охорони вод та 

відтворення водних ресурсів поділяються на: організаційно-економічні заходи 

використання та охорони водних ресурсів стимулюючого характеру 

(передбачають, що водокористувачі мають можливість серед наявної множини 

можливих стратегій обирати саме ту, яка відповідає їх критеріям 

водокористування) та організаційно-економічні заходи використання та 

охорони водних ресурсів примусового характеру (передбачають жорстку 

регламентацію діяльності водогосподарських суб’єктів, забезпечують сталість 

параметрів економіко-екологічної системи). 

З’ясовано, що до організаційно-економічних заходів щодо забезпечення 

раціонального використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів 

стимулюючого характеру належать: сприяння поліпшенню інвестиційного 

клімату держави у сфері водних ресурсів; ресурсне забезпечення капітальних 

вкладень для соціально-економічного розвитку сфери водного господарства; 

видача дозволів на спеціальне водокористування; надання водокористувачам 

податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними 

маловідхідних, безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 

здійснення відповідно до законодавства інших заходів, що зменшують 

негативний вплив на води. До організаційно-економічних заходів щодо 

забезпечення раціонального використання й охорони вод та відтворення водних 

ресурсів примусового характеру належать: проведення систематичного 

моніторингу результатів роботи та аналізу фінансової діяльності суб’єктів-

водокористувачів; встановлення відповідних режимів для кожного водного 

об’єкта та водоохоронних зон; цільове фінансування науково-дослідних та 
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дослідно-конструкторських робіт із проблем водоочищення; лімітування 

обсягів використання і забору води та скиду забруднюючих речовин у 

поверхневі водні об’єкти; встановлення ставок зборів за спеціальне 

водокористування; відшкодування у встановленому порядку збитків, 

заподіяних водним об’єктам у разі порушення вимог законодавства. Автором 

розкрито зміст кожного із зазначених заходів. 

У підрозділі 3.2 «Контроль за використанням водних ресурсів України» 

проаналізовано контрольні повноваження Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, Державного 

агентства водного господарства України, Державної фіскальної служби 

України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування, основною функцією яких є контроль у сфері використання та 

охорони водних ресурсів за: додержанням чинного законодавства у сфері 

відновлення та раціонального використання водних ресурсів; виконанням 

природоохоронних заходів, передбачених Законом України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 

2020 року»; реалізацією державних, цільових, міждержавних та регіональних 

програм з оздоровлення, використання і охорони вод, відтворення водних 

ресурсів; дотриманням встановленого режиму господарської діяльності у зонах 

санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового 

водопостачання, водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах, смугах 

відведення та берегових смугах водних шляхів; дотриманням суднами, 

кораблями та іншими плавучими засобами міжнародних конвенцій про 

запобігання забрудненню морського середовища; веденням переліку 

підприємств, установ, організацій, які розробляють проекти нормативів 

гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

Аналіз особливостей контрольних функцій зазначених органів дав 

можливість стверджувати, що центральні органи виконавчої влади у сфері 

використання та охорони водних ресурсів виконують великий спектр 

контрольно-наглядових функцій. Для усунення термінологічної неузгодженості 

автором запропоновано на доктринальному і на законодавчому рівні: 

1) закріпити положення про те, що контролюючими органами є всі державні 

інспекції, в яких наявні такі повноваження, як право втручатися в оперативну 

діяльність підконтрольних об’єктів; 2) створити у структурі відповідних 

суб’єктів публічної адміністрації, які виконують контрольні функції щодо 

використання водних ресурсів, наприклад Міністерства екології та природних 

ресурсів України, Державного агентства водного господарства України, 

спеціальний структурний підрозділ – відділ (сектор) контролю та нагляду за 

використанням водних ресурсів. 

У підрозділі 3.3 «Адміністративна відповідальність за порушення водного 

законодавства» доведено, що адміністративна відповідальність за порушення 

водного законодавства має низку особливостей, що відрізняють її від інших 

видів юридичної відповідальності, а саме: 1) підставами адміністративної 

відповідальності за порушення водного законодавства є: а) нормативна, тобто 

наявність системи норм, що її регулюють (Гл. 6 КУпАП «Адміністративні 
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правопорушення, що посягають на власність» та Гл. 7 КУпАП 

«Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони культурної спадщини», Водний кодекс України); 

б) фактична – діяння конкретного суб’єкта, яке порушує правові приписи, що 

охороняються адміністративними санкціями (адміністративне 

правопорушення); в) процесуальна – акт компетентного суб’єкта про 

накладення конкретного адміністративного стягнення за конкретне 

адміністративне правопорушення; 2) правом складання протоколу про 

адміністративний проступок, що посягає на суспільні відносини у сфері 

використання та охорони водних ресурсів, наділені: а) посадові особи 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику зі 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення й охорони 

природних ресурсів; б) громадський інспектор з охорони довкілля; 3) справи 

про адміністративні правопорушення, що посягають на суспільні відносини у 

сфері використання та охорони водних ресурсів, розглядаються центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення й охорони природних 

ресурсів; 4) за вчинення адміністративного проступку, що посягає на відносини 

у сфері використання та охорони водних ресурсів громадянами та посадовими 

особами КУпАП передбачено застосування адміністративного стягнення у 

вигляді штрафу; 5) адміністративна відповідальність за порушення водного 

законодавства характеризується як менш сувора, ніж кримінальна 

відповідальність, і не передбачає судимості та інших правових наслідків 

стосовно порушника. 

Автором розкрито зміст елементів складів адміністративних правопорушень 

водного законодавства. Аргументовано необхідність посилити систему 

адміністративної відповідальності за порушення водного законодавства шляхом 

запровадження таких видів стягнень, як: позбавлення спеціального права, 

конфіскація предмета, оплатне вилучення предмета. Дану пропозицію автора 

підтримало 23,0 % респондентів. На підставі цього запропоновано внести 

відповідні зміни до ст. 60 КУпАП. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає 

у розкритті сутності, видів водних ресурсів, механізму публічного 

адміністрування водними ресурсами, з’ясуванні сутності та видів заходів 

публічного адміністрування водними ресурсами в Україні. У результаті 

проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій і 

рекомендацій. Основні з них такі: 

1. Визначено, що водні ресурси – це елемент національного багатства 

країни, що становить сукупність поверхневих та підземних вод, які 

використовуються в різних галузях народного господарства, а їх кількісно-
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якісний показник визначає водно-ресурсний потенціал держави. Разом із тим, 

за результатами проведеного автором анкетування, сфера водних ресурсів 

потребує фінансової підтримки з боку держави (так вважають 20,0 % 

респондентів), збереження і відновлення стану водних об’єктів до рівня, що 

забезпечує екологічно благополучні умови життя населення (20,0 %), інновацій 

та розвитку нових технологій та водоочисних споруд (15,0 %), використання 

водоекономічних систем, приладів та обладнання (13,0 %), лобіювання 

наукових та науково-конструкторських розробок щодо раціонального 

використання, відновлення та охорони водних ресурсів (12,0 %), модернізації та 

будівництва виробничої інфраструктури на водогосподарських об’єктах 

(10,0 %), підвищення інвестиційної привабливості (8,0 %). 

2. Аргументовано, що, правові категорії «водний об’єкт», «водні ресурси», 

«водний фонд» є синонімічними, однак за своєю суттю вони відрізняються 

можливістю відображення кількісно-якісних характеристик води у будь-якому 

її утворенні та місцезнаходженні. Коли застосовуються поняття «водні 

ресурси» та «водний фонд», робиться акцент саме на обсягах, кількості 

поверхневих, підземних і морських вод відповідної території, тоді як поняття 

«водні об’єкти» характеризує безпосередньо характер утворення даних ресурсів 

та вказує на природність або штучність походження відповідних елементів 

довкілля, в яких зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, 

канал, водоносний горизонт тощо). 

3. Визначено, що на території України знаходяться водні об’єкти, які мають 

не лише загальнодержавне та місцеве, але й міжнародне значення – водно-

болотні угіддя (райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм – 

природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, 

прісних, солонкуватих або солоних – зокрема морські акваторії, глибина яких 

під час відпливу не перевищує шести метрів). Запропоновано на законодавчому 

рівні закріпити трирівневу структуру приналежності водних об’єктів, що 

сприятиме уникненню колізій норм міжнародного та національного 

законодавства.  

4. Обґрунтовано необхідність визначення та систематизації наявних 

поверхневих вод, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і 

які не віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення. Реалізація 

даної пропозиції можлива шляхом розміщення на офіційних сайтах відповідних 

обласних органів місцевого самоврядування рубрики «Перелік поверхневих 

вод, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не 

віднесені до водних об’єктів загальнодержавного значення».  

5. Систематизовано нормативно-правові акти у сфері використання та 

охорони водних ресурсів таким чином: 1) нормативно-правові акти, що 

визначають порядок використання водних ресурсів (Водний кодекс України 

тощо); 2) нормативно-правові акти, що врегульовують встановлення 

нормативів та стандартів питної води, водопостачання та оздоровлення 

басейнів (Закони України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про 

загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006–2020 роки» тощо); 

3) нормативно-правові акти, що стосуються охорони вод (Закони України «Про 
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затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 року», «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та 

відтворення довкілля Азовського і Чорного морів», «Про охорону 

навколишнього природного середовища» тощо). 

6. З’ясовано, що основними формами контролю за використанням водних 

ресурсів, які застосовують суб’єкти публічної адміністрації, є: моніторинг; 

екологічна експертиза; державний облік вод; ведення водного кадастру; 

обстеження водних об’єктів; перевірка документів на право спеціального 

використання водних ресурсів. 

7. Визначено, що до ознак контролю за використанням водних ресурсів 

України належать: 1) є формою управлінської діяльності, яка полягає в 

реалізації повноважень державних та недержавних органів; 2) здійснюється 

компетентним суб’єктом публічної адміністрації (Президент України, Кабінет 

Міністрів України, Державна екологічна інспекція України, місцеві органи 

публічної адміністрації тощо); 3) являє собою сукупність заходів, які суб’єкти 

контролю вживають стосовно підконтрольних об’єктів з метою виявлення, 

запобігання або усунення допущених порушень; 4) є способом забезпечення 

законності у сфері використання водних ресурсів. 

8. Доведено необхідність посилити систему адміністративної 

відповідальності за порушення водного законодавства шляхом запровадження 

таких видів стягнень, як: позбавлення спеціального права, конфіскація 

предмета, оплатне вилучення предмета.  

9. Запропоновано внести зміни та доповнення до таких нормативно-

правових актів: 

– Водного кодексу України, зокрема: 

1) назву ст. 5 викласти в такій редакції: «Водні об’єкти міжнародного, 

загальнодержавного і місцевого значення»; 

2) доповнити: 

ст. 13-1 «Повноваження Президента України щодо використання та охорони 

водних та інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території 

України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони»; 

ст. 15-3 «Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту 

населення від інфекційних хвороб, забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), а також 

забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; 

ст. 15-4 «Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

ведення державного водного кадастру, здійснює моніторинг забруднення 

навколишнього природного середовища на пунктах державної системи 

гідрометеорологічних спостережень, снігового покриву, річкових, озерних та 

морських вод, повеней, паводків»; 
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ст. 17-3 «Компетенція органів місцевого самоврядування в сфері 

використання, охорони та відтворення водних ресурсів»; 

– КУпАП: 

ст. 60 викласти у наступній редакції: «Забір води з порушенням планів 

водокористування, безгосподарне використання води (добутої або відведеної з 

водних об’єктів), порушення правил ведення первинного обліку кількості вод, 

що забираються з водних об’єктів і скидаються до них, та визначення якості 

вод, що скидаються, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавлення дозволу спеціального водокористування. 

Самовільне проведення гідротехнічних робіт – тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію предмета або 

оплатне вилучення предмета, за допомогою якого здійснювалися дані види 

робіт»; 

– Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону»: 

ч. 3 ст. 3 викласти у наступній редакції: «Повсякденна (оперативна) 

діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється 

відповідними органами внутрішніх справ, підрозділами Державної 

прикордонної служби України та Державної екологічної інспекції України»;  

– Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

п. б ч. 1 ст. 33 доповнити п. 4-1 такого змісту: «видавати і реєструвати 

державний акт, що посвідчує право постійного користування землями водного 

фонду» та п. 4-2 такого змісту: «оформлювати договір щодо тимчасового 

користування земельними ділянками на землях водного фонду». 

Обґрунтовано доцільність скасування постанови Кабінету Міністрів 

України «Про порядок використання коштів державного бюджету, які 

виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод, державного 

моніторингу поверхневих вод, ведення державного водного кадастру, 

паспортизації та управління водними ресурсами». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Хмелінін В. О. Публічне адміністрування водними ресурсами в Україні. 

− Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню публічного адміністрування водними 

ресурсами України. Розкрито теоретичні засади публічного адміністрування 

водними ресурсами України. Особливу увагу приділено сутності та змісту 

водних ресурсів України як об’єкта адміністративно-правового дослідження. 

З’ясовано особливості та види водних об’єктів загального і місцевого значення. 

Розкрито повноваження та компетенцію публічної адміністрації як суб’єкта 

публічного адміністрування водними ресурсами України. Визначено місце 
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річкових патрулів, які діють у складі патрульної поліції Національної поліції як 

публічного суб’єкта. Проаналізовано систему нормативно-правових актів, 

якими врегульовано сферу використання та охорони водних ресурсів України. 

Визначено місце громадськості як суб’єкта публічного адміністрування 

водними ресурсами України. 

З’ясовано сутність та виокремлено систему заходів публічного 

адміністрування водними ресурсами України. Розглянуто специфіку 

організаційно-економічних заходів щодо використання та охорони водних 

ресурсів України. Виокремлено поняття, особливості контролю та нагляду за 

використанням водних ресурсів. Визначено специфіку адміністративної 

відповідальності за порушення водного законодавства. 

Ключові слова: відповідальність, водний об’єкт, водні ресурси, водно-
ресурсний потенціал, заходи публічного адміністрування, контроль, публічна 

адміністрація, ресурс. 
 

Хмелинин В. А. Публичное администрирование водными ресурсами в 

Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016.  

Диссертация посвящена исследованию публичного администрирования 

водными ресурсами в Украине. Особое внимание уделяется раскрытию 

теоретических основ публичного администрирования водными ресурсами 

Украины. 

Определено, что водные ресурсы – это элемент национального богатства 

страны, который составляет совокупность поверхностных и подземных вод, 

использующихся в различных отраслях народного хозяйства, а их 

количественно-качественный показатель определяет водно-ресурсный 

потенциал государства. 

Аргументировано, что правовые категории «водный объект», «водные 

ресурсы», «водный фонд» являются синонимичными, однако по сути они 

отличаются возможностью отображения количественно-качественных 

характеристик воды в любом ее образовании и местонахождении. Когда 

применяются понятия «водные ресурсы» и «водный фонд», делается акцент 

именно на объемах, количестве поверхностных, подземных и морских вод 

соответствующей территории, тогда как понятие «водные объекты» 

характеризует непосредственно характер образования данных ресурсов и 

указывает на естественность или искусственность происхождения элементов 

окружающей среды, в которых сосредоточиваются воды (море, река, озеро, 

водохранилище, пруд, канал, водоносный горизонт и т. д.). 

Обосновано, что на территории Украины находятся водные объекты, 

которые имеют не только общегосударственное и местное, но и международное 

значение – водно-болотные угодья (районы маршей, болот, топей, торфяников 

или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или временных, 



17 

стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых – в частности 

морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров). 

Автором предложено на законодательном уровне закрепить трехуровневую 

структуру принадлежности водных объектов, чтобы избежать коллизий норм 

международного и национального законодательства. 

Предложено систематизировать нормативно-правовые акты в сфере 

использования и охраны водных ресурсов следующим образом: 1) нормативно-

правовые акты, определяющие порядок использования водных ресурсов 

(Водный кодекс Украины и др.); 2) нормативно-правовые акты, касающиеся 

питьевой воды, водоснабжения и оздоровления бассейнов (Законы Украины «О 

питьевой воде и питьевом водоснабжении», «Об общегосударственной 

программе «Питьевая вода Украины» на 2006–2020 годы» и др.); 

3) нормативно-правовые акты, касающиеся охраны вод (Законы Украины «Об 

утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного 

хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 

2021 года», «Об утверждении Общегосударственной программы охраны и 

восстановления окружающей среды Азовского и Черного морей», «Об охране 

окружающей природной среды» и др.). 

Установлено, что основными формами контроля за использованием водных 

ресурсов, которые применяют субъекты публичной администрации, являются: 

мониторинг; экологическая экспертиза; государственный учет вод; ведение 

водного кадастра; обследование водных объектов; проверка документов на 

право специального использования водных ресурсов. 

Доказана необходимость дополнить виды административных взысканий, 

применяемых к правонарушителю за нарушение водного законодательства, 

такими взысканиями, как: лишение специального права, конфискация 

предмета, возмездное изъятие предмета. 

Ключевые слова: ответственность, водный объект, водные ресурсы, 

водно-ресурсный потенциал, мероприятия публичного администрирования, 
контроль, публичная администрация, ресурс. 

 

Khmelinin V. A. Public administration of water resources in Ukraine. – 

Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

This research focuses on public management of water resources in Ukraine. The 

theoretical principles of public administration of water resources of Ukraine. 

Particular attention is paid to the nature and content of the water resources of Ukraine 

as an object of administrative and legal research. The features of water bodies and 

types of general and local importance. 

Reveals the powers and competences of public administration as a subject of 

public administration of water resources of Ukraine. The place river patrols, 

operating as part of the National Police patrol police as a public entity. The system of 

normative legal acts that regulated the use and protection of water resources of 
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Ukraine. The features of public participation as a subject of public administration of 

water resources of Ukraine. 

The essence of measures and singled public administration water of Ukraine. The 

specificity of organizational and economic measures for the use and protection of 

water resources of Ukraine. Thesis there is determined the concept, features and 

supervision over the use of water resources. The specificity of administrative 

responsibility for violation of water legislation. 

Key words: responsibility, water resource, water resources, water resource 
potential, public administration measures, control, public administration, resource. 
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