
ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО 

 

Кожен рік в світі збільшується споживання електроенергії і одночасно збільшується 

кількість шкідливих викидів, що приводе до екологічних проблем, але при цьому 

зменшуються і паливно-енергетичні ресурси. Головним джерелом енергії у традиційній 

економіці залишаються невідновлювані викопні види органічного палива. Але разом з тим, 

свито ви тенденції свідчать про те, що ринок впевнено завойовують відновлювані джерела 

енергії. Україна відноситься до енергодефіцитних країн (задовольняє свої потреби в 

енергетичних ресурсах за рахунок власного виробництва менше ніж на 50 %). Тому питання 

енергоефективності, енергозбереження та розвиток альтернативної енергетики – прямий 

шлях до економії ресурсів та побудови ефективних правовідносин у сфери енергетики. 

Незважаючи на очевидний зв'язок даних відносин із господарським правом, у даному 

спецкурсі важливо підкреслити саме еколого-правову складову, яка проявляється у впливі, 

який чинять процеси та способи енергокористування на навколишнє природне середовище.  

 

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами обсягу теоретичних знань, 

щодо вивчення системи енергетичного права України, особливостей правового регулювання 

в енергетиці; набутті практичних навичок, щодо кваліфікованого застосування норм 

енергетичного права у конкретних практичних ситуаціях, а також навичок самостійної 

роботи, необхідних для подальшого поглиблення й своєчасного оновлення професійних 

юридичних знань з енергетичного законодавства; формуванні правосвідомості і правової 

культури у майбутніх правників. 

 Вивчивши курс „Енергетичне право” студент повинен знати: 

 поняття енергетичного права як галузі права України та його місце в системі 

права України; 

 поняття, предмет та систему енергетичного права; 

 принципи державної політики в електроенергетиці, з енергозбереження, у 

ПЕК; 

 поняття і класифікація джерел енергетичного права; 

 роль і значення об’єднаної енергетичної системи України; 

 особливості регулювання правовідносин в енергетиці та законодавстві про 

енергозбереження; 

 порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії в 

Україні; 

 види правопорушень та види відповідальності за порушення законодавства про 

електроенергетику, про енергозбереження та про альтернативні види палива; 

 процес досудового врегулювання і судового розв’язання господарських спорів 

у сфері енергетики; 

Також студент має набути відповідних вмінь : 

 вступати у відносини з юридичними і фізичними особами при укладанні,  

 виконанні та розірванні договорів про енергопостачання; 

тлумачити норми енергетичного права, застосовувати їх у розв’язанні конкретних 

практичних завдань; 

 застосовувати отримані знання при прийнятті рішення в конкретних ситуаціях з 

питань енергетичного права; 

 оперативно орієнтуватися і знаходити необхідні нормативно-правові акти з 

питань енергетичного права; 

 складати, подавати претензії і позови для задоволення вимог за невиконання 

зобов’язань. 

Пропонується аналізувати в першу чергу, еколого-правові проблеми енергетики - 

правове регулювання використання та охорони надр як джерела мінеральних, сировинних, 

паливно-енергетичних ресурсів, використання та охорони вод для потреб гідроенергетики, 

використання відновлювальних джерел енергії, охорону навколишнього природного 

середовища в енергетиці.  


