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1. Кузьміна Марина Миколаївна. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент.  

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

Правове регулювання виробництва енергії з відновлювальних джерел в 

умовах реформування енергетичного ринку України - 1,5 друк. арк.  

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Правове регулювання виробництва енергії з відновлювальних джерел в 

умовах реформування енергетичного ринку України - 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. Встановлено, що державна політика України в енергетичній сфері 

повинна орієнтуватися на активне залучення територіальних громад до 

реалізації політики у сфері  відновлювальної енергетики. Запропоновано в  

рамках повноважень щодо використання комунального майна та природних 

ресурсів окремо виділити організаційно-господарські повноваження органів 

місцевого самоврядування у сфері розвитку відновлювальної енергетики.  

2. Запропоновано внести зміни до Закону України “Про місцеве 

самоврядування” та додати серед інших повноважень виконавчих органів 

повноваження щодо виробництва та використання енергії з відновлювальних 

джерел. Органам місцевого самоврядування мають бути надані права на 

встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва 

електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру 

для потреб адміністративних приміщень органів місцевого самоврядування 

та комунальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету, без 

необхідності одержувати відповідну ліцензію.  

3. Визначені найбільш ефективні форми співпраці органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання є: 1. Запровадження механізму 

державно-приватного партнерства як співробітництва між державою, 

територіальними громадами в особі відповідних державних органів, що 

згідно Закону України "Про управління об’єктами державної власності" 

здійснюють управління об’єктами державної власності, органів місцевого 

самоврядування, Національною академією наук України, національних 

галузевих академій наук (державних партнерів) та юридичними особами, 

крім державних та комунальних підприємств, установ, організацій 

(приватних партнерів), що здійснюється на основі договору. 2. 

Запровадження «зелених облігації» - боргових інструментів, кошти від 

продажу яких спрямовуються виключно на фінансування наявних або ж 



нових проектів відновлювальної енергетики. Розвиток зелених облігацій 

потребує внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий 

ринок» щодо запровадження такого виду облігацій та порядку їх емісії, а 

також розробки та прийняття нормативно-правових актів щодо типів, 

принципів та критеріїв емісії зелених облігацій, порядку звітування емітентів 

та використання коштів.  

4. Визначено форми участі органів місцевого самоврядування у розвитку 

відновлювальної енергетики: 1) розробка стратегії розвитку відновлювальної 

енергетики в регіоні з чітким планом її виконання; 2) розповсюдження 

інформації про можливості впровадження об’єктів відновлювальної 

енергетики як для суб’єктів господарювання, так і для приватних 

домогосподарств; 3) сприяння малому та середньому підприємництву у сфері 

відновлювальної енергетики, в тому числі створенні енергетичних 

кооперативі та активна участь у їх створенні; 4) державно-приватне 

партнерство у сфері відновлювальної енергетики, передусім у вигляді 

концесії; 5) участь у грантових проектах, а також проектах співпраці в 

рамках ЄС щодо розвитку відновлювальної енергетики на певні й території. 

5.  Проаналізовано зміни в законодавстві, що відбулися у 2020 році, які 

значно скорочують розмір “зеленого” тарифу, який був єдиним дієвим 

засобом стимулювання розвитку відновлювальних джерел в Україні до 

теперішнього часу. Встановлено, що законодавцем не пропонується 

альтернативних засобів стимулювання, хоча їх перелік, враховуючи досвід 

зарубіжних країн досить розгалужений, що загрожує повним припиненням 

розвитку відновлювальної енергетики в Україні, ініціюванню великої 

кількості інвестиційних арбітражів та судових розглядів, порушенню 

конкуренції на енергетичному ринку, що загрожує енергетичній безпеці 

країни. 

6. Визначено, що з метою покращення ситуації та уникнення загрози 

знищення відновлювальної енергетики в Україні необхідним є створення 

ефективного механізму правового регулювання шляхом встановлення 

податків на викиди, преференцій для виробників відновлювальної 

енергетики, обмежень та додаткових зборів на традиційні види генерації, 

наприклад, екологічних податків (“зелених” облігацій, наприклад). 

Важливим також є подальший розвиток інститутів спільного, венчурного 

інвестування, а також енергетичної кооперації. 

 

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 наукових висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та Конституційного Суду України. 

 Участь 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. 

Протягом 2020 року підготовлені експертні висновки на запити: 

1. Конституційного Суду (лист від 25.09.2020 року (вих. №125-01-

1508)) щодо висловлення наукової позиції щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень абзаців першого-четвертого частини 

другої, частини третьої, частин шостої-дев’ятої, частин двадцятої, двадцять 

першої, двадцять другої двадцять шостої, двадцять восьмої-тридцять третьої 

статті 9-1 “Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії”, 9-2 “Надбавка до “зеленого” тарифу, аукціонної ціни за 

дотримання рівня використання обладнання українського виробництва” 

Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, частин другої, 

четвертої, пункту 3 частини дев’ятої статті 65 Закону України “Про ринок 

електричної енергії”. 

2. Національного агентства з питань запобігання корупції (лист від 

28.08.2020 року (вих. №113-02/44283/20)) щодо висловлення наукової позиції 

про наявність корпоративних прав у членів виробничого кооперативу, 

споживчого кооперативу, обслуговуючого кооперативу з огляду на 

правомочності, які виникають у зв’язку з наявністю у особи корпоративних 

прав. 

 

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 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів. 

 

Наукові статті: 

1. Кузьміна М. М. Регіональна політика держави у сфері 

відновлювальної енергетики. Науковий вісник публічного та приватного 

права. 2020. Вип. 2. С. 88-93. (0,7 друк. арк.) 

2. Кузьміна М. М. Сучасні тенденції правового регулювання 

відновлюваної енергетики в Україні. Юридичний науковий електронний 

журнал, 2020 р. № 8 (0,8 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. Регіональна політика держави у сфері 

відновлювальної енергетики. Науковий вісник публічного та приватного 

права. 2020. Вип. 2. С. 88-93 – Index Copernicus International. 

2.  Кузьміна М. М. Сучасні тенденції правового регулювання 

відновлюваної енергетики в Україні. Юридичний науковий електронний 

журнал, 2020 р. № 8  – Index Copernicus International. 

Вказати список наукових праць, опублікованих та прийнятих 

редакцією до друку у 2019 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.  

Опонентом не була. 

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

докторські, окремо кандидатські. 

 Відгуки на дисертації (рецензії) та автореферати не надавались. 

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 на госпрозрахунковій основі.

 Участь 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 

№   6  від    26 листопада 2020 р. 

 

 

 

 

Зав. кафедри 

господарського права             _________     проф. Задихайло Д.В. 
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