
Індивідуальний звіт викладача  

Національного юридичного університету  

 імені Ярослава Мудрого  

                                                                     за 2017 рік 

 

1. Кузьміна Марина Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3.  Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.  

Проблеми правового механізму державного регулювання виробництва 

енергії з відновлювальних джерел,  1,5 друк. арк. 

4. Проблеми правового механізму державного регулювання виробництва 

енергії з відновлювальних джерел,  4,3 друк. арк. 

    4.1. Формами впровадження виконаних НДР 3 наукові статті, а також 

навчальний посібник у співавторстві. 

   4.2. Наукова новизна одержаних результатів 

1. Державна політика у сфері відновлювальної енергетики як складова 

енергетичної політики держави визначається як діяльність держави з приводу 

визначення пріоритетних завдань прискореного розвитку відновлювальної 

енергетики, строків їх реалізації та засобів  управління та стимулювання 

виробництва енергії з відновлювальних джерел та її розподілу, регулювання 

взаємовідносин держави, виробників та споживачів енергії з метою 

енергозабезпечення та енергетичної безпеки держави. Для цього необхідним 

є розвиток законодавства у сфері відновлювальної енергетики, передусім 

перегляд, або прийняття нового закону “Про відновлювальні джерела 

енергії”, що посяде центральне місце у сфері правового регулювання цієї 

сфери та кодифікує існуючі, а також ті, що мають бути створені норми, чим 

полегшить та прискорить розвиток відновлювальної енергетики та 

енергетичної безпеки країни. Закон має регулювати наступні питання: 

приєднання, передача, розподіл енергії; конкурентний механізм встановлення 

та зміни “зеленого” тарифу для різних видів відновлювальних джерел; схема 

вирівнювання напруження; зобов'язання учасників енергоринку; гарантії 

прав інвесторів;адміністративні процедури створення нових та 

функціонування діючих суб'єктів. 

2. Найбільш розповсюдженою формою фінансування інвестиційних 

проектів з відновлювальної енергетики є державна підтримка таких проектів 

шляхом прямого та непрямого фінансування. Щодо форм інвестування, то на 

увагу законодавця заслуговує створення енергетичних кооперативів 

(корпоративна форма інвестування). Необхідним є прийняття Закону України 

“Про енергетичну кооперацію”, в якому має бути визначено зміст поняття 

енергетичний кооператив та його правовий статус, особливості господарської 

діяльності кооперативу та засоби державного регулювання.  

3. Особливою формою інвестування у відновлювальну енергетику 

виступає розвиток різних форм спільного інвестування. Наприклад, у вигляді 



можливого трастового фонду на умовах грантового та кредитного 

фінансування компанії, або створення компаній,  що генерують грошові 

кошти з групи активів (сонячні проекти), а потім виплачують назад 

інвесторам в якості дивідендів. Але найбільш прогресивною формою в 

усьому світі сьогодні є венчурне інвестування. Проблемою в Україні є 

відсутність механізму залучення інвестицій, і привабливих умов 

функціонування венчурного капіталу в Україні. У Національному плані дій з 

відновлювальної енергетики повинні бути визначені реальні механізми 

залучення інвестицій та кредитних ресурсів. 

4. Необхідним є формування єдиної державної енергетичної політики, 

спрямованої на світову інноваційну модель перебудови енергетичного ринку 

з чітким встановленням відповідальності за невиконання енергетичної 

стратегії. Для цього має бути створений дієвий механізм правового 

регулювання впровадження технологій у сфері відновлювальної енергетики, 

побудована інноваційна інфраструктура шляхом розвитку  розумних мереж, а 

також здійснюватися стимулювання інвестиційної діяльності, шляхом 

розвитку попиту на енергетичні інновації та вигідних умов співробітництва 

держави та приватних інвесторів. 

 

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. 

Не брала участі. 

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). 

Міжнародна науково-практична конференція “Децентралізація 

публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської 

спільноти: проблеми та перспективи”,  6-7 жовтня 2017 року, м. 

Сєвєродонецьк. 

Круглий стіл “Господарсько-правове забезпечення інноваційного 

інвестування”,  16 листопада 2017 року, Харків. 

 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) 

їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Статті: 

1.Правове регулювання інноваційного розвитку у сфері відновлювальної 

енергетики. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 14-20, 0,6 друк. арк. 

2.Форми інвестування у відновлювальну енергетику. Економічна теорія та 

право. 2017. № 2 (29). С. 112-122,  0,7друк. арк. 

3.Розвиток відновлювальної енергетики як фундамент енергетичної безпеки. 

Економічна теорія та право. 2017. №3 (30). С. 85-95, 0,7 друк. арк. 

Тези:  

1.«Особливості інноваційного розвитку відновлювальної енергетики» 

міжнародна науково-практична конференція “Децентралізація публічного 

адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти: 

проблеми та перспективи”,  6-7 жовтня 2017 року, м. Сєвєродонецьк. С. 188-

191, 0,3 друк. арк. 

Навчальний посібник 

Господарське право (в схемах і таблицях): навчальний посібник /                       

Т. І. Швидка, М. М. Кузьміна. Харків: Юрайт, 2017. 114 с. (особистий внесок 

– 2  друк. арк.) 

9.1. 3 наукові статті в IndexCopernicus (2 умов. друк. арк.) 

1.Правове регулювання інноваційного розвитку у сфері 

відновлювальної енергетики. Право та інновації. 2017. № 1 (17). С. 14-20, 0,6 

друк. арк. 

          2.Форми інвестування у відновлювальну енергетику. Економічна теорія 

та право. 2017. № 2 (29). С. 112-122,  0,7друк. арк. 

3.Розвиток відновлювальної енергетики як фундамент енергетичної 

безпеки. Економічна теорія та право. 2017. №3 (30). С. 85-95, 0,7 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 № 4  від 27 

листопада  2017 р. 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права                   ________ проф. Д.В. Задихайло 
 
 
 
 
 


	Національного юридичного університету
	імені Ярослава Мудрого

