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ВСТУП 
Анотація 

Інтегроване управління водними ресурсами є базисною 

складовою при формуванні професійної компетентності та важливою 

передумовою при вирішенні типових задач, які зустрічаються в 

професійній діяльності при управлінні водними ресурсами. 

Тому виникає необхідність вивчення теоретичних основ 

управління водогосподарськими системами як управлінсько-

виробничою технологічною системою, методів управління, що є 

основою при вивчені навчальної дисципліни. 

Ключові слова: управління, водогосподарська система, 

водогосподарський об’єкт, водні ресурси 

 

Annotation 
Integrated management of water resources is the basic component in 

the units of professional competence and an important prerequisite solved 

with common tasks that meet the professional activities of the operation of 

water resources. 

Therefore there is a need to study the theoretical bases of operation of 

water resources, methods management, which is a basic requirement in the 

study of this discipline. 

Keywords: operation, management, water management systems, 

water management facilities, water resources. 
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1. Опис навчальної дисципліни  
«Інтегроване управління водними ресурсами» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

відповідних ECTS - 3 

Галузь знань 

19 «Будівництво та 

архітектура» 

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 5-й 6-й 

Курсовий проект 1  Семестр 

Спеціальність 

192 “Будівництво та 

цивільна інженерія” 

9-й 11-й 

Лекції 

Загальна кількість 

годин - 90 

16 год 2 год 

Практичні 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Спеціалізація 

«Раціональне 

використання і 

охорона водних 

ресурсів» 

14 год 6 год 

Лабораторні 

- год - год 

Самостійна робота 

60 год 82 год 

Індивідуальне завдання: 

- Год - год 

Рівень вищої освіти: 

магістерська 

Вид контролю: 

екз. екз. 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить %: 

для денної форми навчання - 40% до 60%, 

для заочної форми навчання форми навчання - 10% до 90%. 

 

2.  Мета та завдання дисципліни 
2.1 Основною метою викладання дисципліни “Інтегроване 

управління водними ресурсами” є формування у майбутніх фахівців 

умінь і знань з питань правильної і високоефективної організації 

виробництва в Басейнових управліннях водних ресурсів, в управліннях 

водного господарства Державного агентства водних ресурсів України 

та інших суб’єктів водного господарства, що знаходяться в державній 

та недержавній формі власності на інноваційних підходах. 

При цьому враховуються ринкові умови господарювання та 

необхідність переходу на ресурсо- та енергозберігаючі технології, 

сучасні наукові підходи до організації та управління експлуатаційним 

виробництвом. 
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2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інтегроване 

управління водними ресурсами» є теоретична та практична підготовка 

студентів з питань: 

- організації і технології раціонального використання водних 

ресурсів; 

- охорони водних ресурсів; 

- ціноутворення на використання водних ресурсів; 

- економічних санкцій з охорони водних ресурсів. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні володіти професійними компетенціями: 

- загально-професійними компетенціями (КЗП): 
КЗП-1 - розуміння економіко-правової і професійної діяльності, 

пов’язаної з раціональним використанням та охороною 

водними ресурсами (з технологією розподілу, управління та 

охорони водних ресурсів); 

КЗП-3 - знання законодавства в галузі водного господарства, 

охорони природи та природокористування; 

КЗП-5 - розуміння професійної етики, здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи та управління трудовим 

колективом; 

КЗП-6 - уміння вести дискусію й викладати питання організації, 

технології та управління проектами з питань використання 

водних ресурсів водогосподарських комплексів; 

- спеціалізовано-професійними компетенціями (СПК): 
СПК-4 - здатність використовувати теоретичні знання з 

інтегрованого управління водними ресурсами при розробці та 

встановленні режимів роботи водосховищ комплексного 

призначення, а також їх експлуатації та моніторингу якісного 

стану водних ресурсів;  

СПК-6 - здатність розробляти  схеми комплексного використання та 

охорони водних ресурсів, формувати оперативний та 

довгостроковий прогноз зміни екологічного стану водних 

об’єктів, водогосподарських балансів та брати участь у 

вирішенні питань, пов’язаних із міждержавним розподілом 

стоку річок і використання прикордонних вод;  

СПК-7 - здатність вивчати, погоджувати та організовувати на основі 

методичних підходів до економіко-правової оцінки водних 

ресурсів, забезпечення потреб населення і галузей економіки у 

водних ресурсах та здійснення їх міжбасейнового 

перерозподілу й інтегрованого управління; 

СПК-9 - здатність вести державний облік водокористування та 

державний водний кадастр у розділі “Водокористування”, 
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здійснювати паспортизацію річок і джерел питного 

водопостачання, проводити аналіз і узагальнення даних  

державного обліку водокористування по басейну; 

СПК-10 - здатність визначати ліміти використання водних ресурсів 

на основі прогнозів водності та водогосподарських балансів, а 

також здійснювати контроль за дотриманням режимів роботи 

водосховищ, водогосподарських систем і каналів; 

СПК-12 - готовність до вивчення аналізу та співставлення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань управління 

водним господарством, здійснення єдиної технічної політики з 

використання, збереження та відтворення водних ресурсів, 

забезпечення потреб споживачів водних ресурсів; 

СПК-13 - готовність застосовувати та нарощувати знання та уміння 

в питаннях раціонального використання і охорони водних 

ресурсів на первинних та наступних посадах.  
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління  

 
Тема 1. Основні поняття та визначення з управління водними 

ресурсами та ІУВР. 
 

Значення водних ресурсів для природи, людини і суспільства. 

Водних проблеми у світі та в Україні. Характеристика вод як 

природного ресурсу та як товару. Поняття та основні принципи УВР. 

Завдання з УВР та ІУВР. 

 

Тема 2. Теоретичні основи управління водогосподарською 
діяльністю. 

 

Поняття управління та рівні управління. Системний підхід в 

управлінні. Методи і важелі управління водними ресурсами. Виробничо 

інформаційна модель управління в районі річкового басейну. Основні 

технологічні процеси у водному господарстві. Організаційні системи 

управління.  

 

Тема 3. Встановлення районів річкових басейнів в Україні. 
 

Гідрографічне районування річкових басейнів. Принципи 

гідрографічного районування. Водогосподарське районування річкових 

басейнів. Принципи водогосподарського районування. 

Інституціональне забезпечення управління водними ресурсами в світі 

та в Україні. Водна рамкова Директива ЄС. 

 

Тема 4. Методи управління водними ресурсами. 
 

Принципи Інтегрованого управління водними ресурсами. 

Інституціональне забезпечення управління водними ресурсами. 

Інтеграція екологічних цілей. Інтеграція водокористування за попитом, 

за пропозицією тощо)  

 

Змістовний модуль №2. 
Прикладні основи інтегрованого 
управління водними ресурсами. 
Тема 5. Формування басейнів. 

 

Екорегіони та басейни річок України за ВРД ЄС. Гідрографічне та 

водогосподарське районування території України. Водні ресурси Укра-

їни. Рівні управління водними ресурсами (національний, субрегіональ-
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ний, регіональний, місцевий). Завдання Державних уповноважених в 

системі управління водними ресурсами. Басейн як система. Організа-

ція і організаційна структура Басейнового управління водними ресур-

сами. Регіональне управління водними ресурсами. Обласне управління 

водними ресурсами.  

 

Тема 6. Планування в районах річкових басейнів при 
інтегрованому управлінні водними ресурсами. 

 

Світові тенденції управління водними ресурсами. Мета створення 

Плану управління річковим басейном. Принципи розробки Плану 

управління річковим басейном. Нормативно-правова база розробки 

ПУРБ. Відповідальні органи за розробку і узгодження ПУРБ. Порядок 

розробки Плану управління річковим басейним. Приклади Планів 

управління річковим басейном в Україні (ПУРБ Тиси, Дністра, 

Західного Бугу). 

 

Тема 7. Національний та Басейновий плани дій. 
 

Принципи розробки басейнового плану дій. Басейнові рівні дій. 

Компоненти плану дій. Стратегічне і оперативне планування. 

Компоненти планів дій. Координація дій. Виконання басейнових планів 

дій. Оперативний План управління річковим басейном. Басейнові 

інформаційні системи і моніторинг. 

 

8. Закордонний досвід із ІУВР. 
 

Глобальне водне партнерство. Досвід ІУВР в країнах 

Європейського Союзу. Досвід ІУВР в США. Досвід ІУВР в країнах 

Середньої Азії. Досвід ІУВР в країнах Африки. Управління 

трансграничними водними ресурсами. Державні і міждержавні 

програми з питань управління водними ресурсами. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

9 семестр 

Змістовий модуль 1. Теоретичні і практичні основи 
управління водогосподарськими системами 

Тема 1. Основні поняття та 

визначення з управління 

водними ресурсами та ІУВР.  

10 2 - - - 8 10 - - - - 10 

Тема 2. Теоретичні основи 

управління 

водогосподарською 

діяльністю. 

11 2 2 - - 7 11 1 - - - 10 

Тема 3. Встановлення 

районів річкових басейнів в 

Україні. 
11 2 2   7 13 1 2 - - 10 

Тема 4. Методи управління 

водними ресурсами. 
12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Разом за змістовим модулем 

1 
44 8 6   30 45 2 2   41 

Змістовий модуль 2. Прикладні основи інтегрованого  
управління водними ресурсами 

Тема 5. Формування 

басейнів. 
11 2 2 - - 7 12 - 2  - 10 

Тема 6. Планування в 

районах річкових басейнів 

при інтегрованому 

управлінні водними 

ресурсами. 

11 2 2 - - 7 12 - 2 - - 10 

Тема 7. Національний та 

Басейновий плани дій. 
12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Тема 8. Закордонний досвід 

із ІУВР. 
12 2 2 - - 8 10   - - 10 

Разом за змістовим  

модулем 2 
46 8 8 - - 30 45 - 4  - 41 

Разом за семестр 90 16 14 - - 60 90 2 6 - - 82 

Усього годин 
90 16 14 - - 60 90 2 6 - - 82 
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5. Теми аудиторних практичних занять 
 

ЗМ №  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
 1 2 3 4 

ЗМ-

1 

1. Законодавча, установча та нормативна 

документація при управлінні водними ресурсами 
2 - 

2. Визначення складу та об’ємів робіт з контролю за 

дотриманням норм, нормативів та законів при 

управлінні водними ресурсами 

2 - 

3. Встановлення структури екорегіонів річок і озер 

Європи і України 
2 2 

ЗМ-

2 

4 Складання структурної схеми басейнового 

управління водних ресурсів (БУВР), регіонального 

управління водних ресурсів (РУВР), обласного 

управління водних ресурсів (ОУВР) 

4 2 

5 Передача водного об’єкта в оренду 2 2 

6 Паспортизація водних об’єктів 2  

  Разом: 14 6 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

№ 

за/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

розрахункова сумарна 
1 Опрацювання лекційного матеріалу 0,5 год/1,0 год лекції 9 

2 Опрацювання окремих розділів 

програми, які викладаються на лекціях 

3 год/1 тему 24 

3 Підготовка до практичних занять 0,5 год/1,0 год 

заняття 

7 

4 Підготовка до контрольних заходів 

(модульні контрольні роботи, екзамен) 

6 год/1 кредит ECTS 18 

6.2 Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна/заочна 

форма 
1  Розробка структурної схеми БУВР(завдання за 

матеріалами сайтів) 

6 

2 Організація  та організаційна структура БУВР 6 

3 Передача водного об’єкта в оренду 6 

4 Паспорт водного об’єкта 6 

 Разом: 24 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 
Тема курсового проекту: - не планується. 
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8. Методи навчання 
При викладанні курсу використовуються такі методи активного 

навчання та технічні засоби: 

a. лекції у супроводі мультимедійних матеріалів; 

b. робота з програмним забезпеченням в комп’ютерному класі; 

c. робота з сайтами Даржводагентства та його підрозділами 

Басейновими управліннями водних ресурсів. 

9. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами  навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

a. поточне тестування після вивчення теоретичного матеріалу; 

b. підсумкове тестування чи контрольна робота за вибором 

викладача; 

c. врахування додаткових видів роботи студентів науково-

дослідного характеру у поза навчальний час. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Поточне тестування та підсумковий тест (екзамен) здійснюється за 

допомогою тестової програми. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену 

90-100 відмінно 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивчення дисципліни 

11. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Управління 

водогосподарськими системами» включає: 

a. конспект лекцій на паперовому носію; 

b. конспект лекцій на електронному носію; 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Самостійна робота 

  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1 Т2 Т3 Т4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 балів 20 балів 20 балів 40 балів 100 
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c. комплект презентаційних мультимедійних матеріалів (з 

використанням комп’ютерної техніки і технологій); 

d. методичні вказівки до виконання практичних завдань та 

самостійної роботи з дисципліни; 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Водний кодекс України. К.: Астрея, 1995. 

2. Каленеченко Л.І., Карук Б.П., Тишенко О.І. Управління водогоспо-

дарськими комплексами. Посібник - К.:ДІУЕВР, 2000. -328 с. 

3. Гурин В.А. Інтегроване управління водними  ресурсами. Посібник. 

– Рівне: НУВГП, 2017 – 392 с. 

4. Павлов В.І., Сташук А.В. Басейнове управління водними ресурса-

ми: досвід та пріоритети. - Рівне: НУВГП, 2013. - 334 с. 

5. ВРД 2000/60/ЕС. Водна рамкова директива ЕС. Основні терміни та 

визначення. - К.: 2000. - 240 с. 

Допоміжна 
1. ДСТУ ISO 14001:2004. Системи екологічного керування. - К.: 

Держспоживстандарт України. 2006. - 17 с. 

2. ДСТУ ISO 14004:2006. Системи екологічного керування. - К.: 

Держспоживстандарт України. 2006. - 38 с. 

3. ВНД 33-5.5-08-2001. Річки. Виконання робіт по догляду. - К.: Дер-

жводгосп, 2001; -35 с. 

4. ВНД 33-5.5-14-03. Річки гірські. Регулювання русл та догляд. - К.: 

Держодгосп, 2003. 

5. Основні показники використання вод в Україні за 2014 рік. - К.: 

Держводагенство України. Вип.33. - 60 с. 

6. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббасейн реки 

Припяти: монография / под ред. А.Г. Ободовського, А.П. Станке-

вича, С.А. Афанасьева. - К.: Кафедра, 2012. - 448 с. 

7. Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на мелі-

орованих територіях / монографія / Під ред. П.І.Коваленко. - К.: 

Аграрна наука, 2016. - 784 с. 

8. Аналіз стану басейну р. Тиса. Матеріали звіту експертів Міжнаро-

дної Комісії із захисту р. Дунай (ICPDR). За редакцією О. Яроше-

вича. К. 2007 р. 

9. Методика з визначення меж водоохоронних зон, прибережних за-

хисних смуг і смуг відведення з особливим режимом використан-

ня. ІВПіМ НААНУ. -К.:2015. -45 с. 

10. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні 

об’єкти. Затверджено наказом Міністерством екології та 

природних ресурсів України, наказ від 28.05.2013 № 236. 
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13. Інформаційні ресурси 
-  Журнал «Водне господарство України». 

- http://www.nuwm.rv.ua/book.html - бібліотека НУВГП; 

- http://www.libr.rv.ua/ - обласна бібліотека; 

- http://www. alledu.eup.ru - бібліотека наукової літератури; 

- http://www.tspu.edu.ua - кредитно модульна система; 

- http://vgpcb.rv.ua (http://nuwm.rv.ua/kaf/vgb/structure.html)- сайт 

кафедри водогосподарського будівництва  та експлуатації ГМС. 

- http://www.google.com.ua -пошуковий сайт. 

14. Бібліотеки: 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Наукова бібліотека НУВГП, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75. URL: 

http://lib.nuwm.edu.ua/  

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозитарію НУВГП.  

URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.  

URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/123  

4. Сайт розробників програмного забезпечення для управління 

водними ресурсами та документація до нього. URL: 

http://www.hec.usace.army.mil/ 

Integrated Water Resources Management (IWRM, 

Розробники:  професор, д.т.н., Гурин В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


