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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. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Проблеми правового механізму державного регулювання виробництва 

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

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень та ін.). Наукові статті.  

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

1. Доведено, що необхідним є суттєвий перегляд Закону України “Про 

альтернативні джерела енергії”, або розробка нового Закону «Про 

відновлювані джерела енергії», що кодифікує норми у сфері правового 

регулювання відновлюваної енергетики. Необхідним є оновлення 

Національного плану дій з відновлюваної енергетики щодо встановлення 

чітких обґрунтованих показників розвитку галузі на найближчу перспективу. 

Мають бути визначені шляхи досягнення встановлених показників, 

визначення джерел фінансування, прозорі механізми залучення іноземних і 

вітчизняних інвестицій. Крім цього, закон має містити основні положення 

щодо державного регулювання та стимулювання відновлюваної енергетики з 

чіткими механізмами реалізації, етапи та порядок створення нового об’єкту.  

2. Зазначено, що удосконалення термінології є першочерговим етапом, 

адже від чіткості розуміння термінів залежить ефективність та прозорість 

механізму правового регулювання. Так, більш доцільним є використання у 

законодавстві та науковому обігу терміну “відновлювані джерела енергії”.  

3. Виявлено, що мають бути чітко прописані об’єкти відновлюваної 

енергетики в законі із зазначенням особливостей їх правового регулювання 

(за розміром, за видом джерела тощо). Розмежування об’єктів за видами 

сприяє формуванню ефективних механізмів стимулювання розвитку певних 

об’єктів у регіонах найбільш придатних для цього. Наприклад, якщо є регіон 

сприятливий для будівництва вітряних або малих гідроелектростанцій, 

необхідно не тільки створити пільгові умови будівництва нових об’єктів, але 

також й заборонити будівництво об’єктів на традиційних видах палива. 

4. Запропоновано визначення альтернативних (відновлюваних) джерел 

енергії викласти у наступній редакції: “відновлювані джерела енергії - 

енергія сонячна, вітрова, геотермальна (гідротермальна, аеротермальна), 



гідроенергія, енергія біомаси, біогаз, в тому числі газ з органічних відходів та 

газ каналізаційно-очисних станцій”. 

5. Доведено, що для активізації розвитку відновлюваної енергетики 

необхідним є удосконалення та спрощення процесу створення нових об’єктів 

відновлюваної енергії. Для цього потрібне прискорення видачі дозволів та 

ліцензій через системи попередньої реєстрації, “єдиного вікна”, а також 

визначення гарантії зеленого тарифу до введення в експлуатацію.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

           5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не 

приймалася. 

           5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів. 

Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів не здійснювалося. 

            5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

Робота консультантом комітетів Верховної Ради України не 

проводилася. 

            5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Робота консультантом інших вищих та державних органів влади не 

проводилася. 

6. Зв’язок з практикою: 

            6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

Узагальнення практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень не проводилося. 

            6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 

 Доповідні записки до судових, правозастосовчих та інших державних 

органів не готувалися. 

              6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та їх рецензування. 

 Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 

України та у їх рецензуванні не приймалася. 

             6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

 Лекції практичним працівникам за звітний період прочитані не були. 

            6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 

влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Відповіді (висновки) на запити органів державної влади та місцевого 

самоврядування, організацій та громадян не готувалися. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

 Не є депутатом місцевої ради, не входжу до складу інших органів 

місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 



8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 

та місце проведення). Не приймала. 

 9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 

та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

Наукові статті: 

1. Кузьміна М. М. Правові особливості функціонування об’єктів 

відновлюваної енергетики. Економічна теорія та право. 2018. №2. С. 136-

148. (0,8 друк. арк.) 

 2. Кузьміна М. М. Проблеми створення об’єктів відновлюваної 

енергетики. Підприємництво, господарство і право, 2018р.  (0,7 друк. арк.) 

 9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.  

Публікації у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

відсутні. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах.  

 1. Кузьміна М. М. Правові особливості функціонування об’єктів 

відновлюваної енергетики. Економічна теорія та право. 2018. №2. С. 136-

148. (0,8 друк. арк.) – Index Copernicus International. 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-

фактор: 

  Публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, відсутні. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Не є членом редакційної колегії. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

 Не є членом спеціалізованих вчених рад. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були.  

        Стріжкова А.В. “GRID-технології як об’єкт інноваційних 

правовідносин” (спеціалізована вчена рада Д. 64.086.04 Національного 

юридичного університету України імені Ярослава Мудрого, захист відбувся 

24 квітня 2018 року). 

13. Підготовка відгуків на дисертації (рецензії), автореферати окремо 

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

- Білоусової Я.О. «Правові засади здійснення дистриб’юторської 

діяльності», представленої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – господарське право. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

У звітному році лауреатом/стипендіатом не був. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Співробітництво з закордонними організаціями не здійснювалося. 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 



 Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не 

приймалась. 

17. Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору. 

 Участь у наукових дослідженнях Науково-дослідного інституту 

правознавства та Науково-дослідного сектору не приймалась. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 Відзнаки та нагороди у звітному році не отримував. 

 

 

                                                                       ____________ доц. Кузьміна М.М. 

 

                Затверджено на засіданні кафедри господарського права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, протокол 

№   4   від    5 грудня   2018 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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