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альтернативної енергетики,  1,5 друк. арк. 

4. Проблеми розвитку господарсько-правового регулювання ринку 
альтернативної енергетики, 1,8  друк. арк. 
     4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, 
підручника, навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей 
та повідомлень та ін.). 
4.2. Наукова новизна одержаних результатів 
1. Встановлено, що законодавство в сфері енергетичного ринку, над яким 
зараз ведеться активна робота має запроваджувати поетапну лібералізацію 
ринку, що зазвичай передбачає виконання певних шагів: реструктуризація 
(розділення діяльності генерації, передачі, розподілу та постачання, 
розукрупнення вертикально інтегрованих компаній); розмежування ринків 
різних джерел енергії та підтримання конкуренції на них (конкуренція в 
роздрібній торгівлі, доступ нових учасників); регулювання (створення 
незалежного регулятора та надання доступу до мережі сторонніх виробників, 
стимулююче регулювання передавальних та розподільчих мереж); 
приватизація та дозвіл власності нових суб’єктів. 
2. Визначено, що особливу увагу в правовому регулюванні слід звернути на 
вирішення таких питань: гарантування незалежності та визначення 
повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг; створення незалежних структур 
для передачі та розподілу електроенергії (розмежування видів діяльності, 
розукрупнення вертикально інтегрованих компаній); визначення правового 
режиму діяльності невеликих виробників, що одночасно є і споживачами, які 
не зможуть повноцінно покрити витрати на приєднання до мережі і 
потребуватимуть спеціального державного стимулювання; запровадження 
інституту енергетичного омбудсмена. 
3. Проаналізовані нормативно-правові акти у сфері відновлювальної 
енергетики. Законодавство в цій сфері сформовано нерівномірно, адже деякі 
питання неврегульовані зовсім, а деякі ключові нормативно-правові акти 
носять декларативний характер. Так, Концепції, стратегії,  що виступають 
правовою формою реалізації енергетичної політики мають чітко відображати 
реальну ситуацію розвитку відносин, передбачати конкретні досяжні цілі та 
засоби реалізації у чітко встановлені терміни, а вони сьогодні часто носять 
декларативний характер. Програми розвитку мають бути загальнодержавного 
(національного) та регіонального рівнів. 



4. Встановлено, що серед завдань розвитку нормативно-правової̈ бази в сфері 
відновлювальної енергетики слід виділити необхідність: в рамках реалізації 
третього енергетичного пакету ЄС, прийняття Закону України “Про 
Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і 
комунальних послуг (НКРЕКП)”, а також закону “Про ринок електроенергії”; 
розширення Закону України “Про альтернативні джерела енергії” як базового 
закону у сфері альтернативної енергетики, що має бути центральним 
нормативно-правовим актом у цій сфері, містити основні положення щодо 
державного регулювання та стимулювання альтернативної енергетики з 
чіткими механізмами реалізації. Вдосконалення також потребує спеціальне 
законодавство щодо розвитку виробництва енергії з окремих видів 
відновлювальних джерел шляхом прийняття окремих нормативно-правових 
актів щодо регулювання певних джерел, враховуючи особливості 
виробництва енергії за кожним напрямом. Необхідним є доопрацювання 
законодавства у сфері технічного забезпечення функціонування 
енергетичного ринку та ринку відновлювальної енергетики, а також 
приведення його до європейських стандартів, а саме спрощення процедури 
затвердження поворотної фінансової допомоги при підключенні об’єктів 
відновлювальної енергетики, прийняття Кодексу електричних мереж, 
вдосконалення законодавства в частині встановлення та розмежування 
відповідальності суб’єктів електроенергетики та споживачів, тобто 
визначення того, хто повинен відповідати за якість, а також можливості 
власника та споживача домовитися про це у договорі. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 
Не брала участі. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 
Не брала участі. 
5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України.  
Не брала участі. 
5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади.  
Не працювала. 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 
проведення інших соціологічних досліджень.  
Участь у підготовці тестів для суддів Верховного Суду. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовних та 
інших державних органів. 
Не готувала. 
6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування. 
Не брала участі. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Не проводила. 



6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
Не готувала. 
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 
Не брала участі. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення). 
     Реформа ринку електроенергії як фундамент для розвитку 
відновлювальної енергетики // Відновлювальна енергетика та 
енергоефективність у XXI столітті: матеріали науково-практичної 
конференції / НТУУ КПІ.- Київ: IBE НАНУ,  23-24 вересня 2016.- с. 57-62,  
0,3 друк. арк. 
    Особливості інноваційного розвитку у сфері відновлювальної енергетики // 
Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах 
глобалізації // Міжнародна науково-практична Інтернет конференція, 14 
листопада 2016 року, 0,3 друк. арк. 
 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 
дати перелік надрукованих у 2016 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих 
аркушів. 
    Реформа ринку електроенергії в Україні // Право та інновації: наук.- практ. 
журн. / редкол.: Ю. Є. Атаманова та ін. – Х.: Право, 2016.-№ 2 .- С. 16-26,  0,6 
друк. арк. 

Систематизація законодавства у сфері відновлювальної енергетики // 
Економічна теорія та право: зб. наук. пр. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. - Харків : Право. -  2016.- № 2 (25).- С. 122-133, 0,6 друк. арк. 
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 
Не являюсь. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 
Не являюсь членом спеціалізованої вченої ради. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 
Не була. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 
кандидатські. 
Не брала участі. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 
стипендії/премії). 
15. Співробітництво з закордонними організаціями. 
Не брала участі. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 
Не брала участі. 
17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 
правознавства та Науково-дослідного сектору. 
Не брала участі. 



18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. Не отримувала. 
 
 
                                                                 ______________  доц.  М. М. Кузьміна 
      Затверджено на засіданні кафедри господарського права Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол № 5  від 29  
листопада 2016 р. 
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