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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ПРО «ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ 
НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ 
У статті на основі застосування сучасних методів наукового 
пізнання проаналізовано думки окремих українських дослідників 
правового забезпечення функціонування енергетичного ринку 
України, зокрема його прогресивної частини – сектора «зеленої» 
енергетики; досліджено окремі норми законів України «Про 
енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», 
Постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 725 
«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію, 
вироблену генеруючими установками приватних 
домогосподарств». Виявлено закономірності розвитку 
законодавства, яким визначаються «зелені» тарифи на 
електричну енергію. Зроблено висновок про хаотичність розвитку 
законодавства про «зелену» енергетику. Загалом підтримано 
державну політику, спрямовану на поступове зниження «зелених» 
тарифів, що зараз є найвищими серед держав Європи. Схвалено й 
політику диференціації «зелених» тарифів залежно від джерела 
енергії, що генерується. Запропоновано напрям коригування 
законодавства в бік його розширення за рахунок встановлення 
тарифів на енергію, отриману від мінігідроелектростанцій, від 
станцій, що акумулюють енергію припливів та відливів, теплову 
енергію землі тощо. Визначено напрями тактичного й 
стратегічного коригування «зелених» тарифів. Перше (тактичне 
коригування) має спрямовуватися на диференціацію «зелених» 
тарифів на користь енергоустановок нових для України типів та 
поступового зниження тарифів для систем, що генерують енергію 
сонця та вітру. Друге (стратегічне коригування) має 
спрямовуватися на поступове зниження всіх «зелених» тарифів, 
що повинні зупинитися на економічно обґрунтованому рівні, 
нижчому від тарифів на електроенергію для населення. 

Ключові слова: енергозбереження; електрична енергія; 
альтернативні джерела енергії; «зелений» тариф; 
домогосподарство; енергія вітру; енергія сонячного 
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Постановка проблеми. Ситуація із захистом навколишнього природного середовища 
від негативного впливу антропогенних факторів, потреба в диверсифікації джерел енергії 
багато десятиліть тому поставили перед країнами завдання щодо поступового (еволюційного) 
або ж швидкого (революційного) переведення економіки на генерування і споживання енергії, 
отриманої із джерел, альтернативних класичним. Україна як держава, що не має в достатній 
кількості розвіданих джерел видобутку нафти, природного газу, держава, у якій собівартість 
видобутку вугілля майже завжди становить від’ємні величини, повинна була чи не 
найпершою у світі розпочати реалізацію політики розвитку альтернативної енергетики. На 
жаль, цього не сталося. Україна значно відстає у виконанні такого завдання від Японії, 
Південної Кореї, держав Західної Європи, Австралії, Нової Зеландії, США, КНР та деяких 
інших держав світу. При цьому відстає не лише в частині відсутності відповідних норм у 
законодавстві, але й у кількості та якості теоретичних напрацювань фахівців із технічних, 
юридичних, економічних наук, у практичній реалізації навіть наявної української і 
міжнародної теоретичної бази. Прийняття 20 лютого 2003 року Закону України «Про 
альтернативні джерела енергії» [1] не стало каталізатором масового будівництва відповідних 
електростанцій або появи великої кількості енергоустановок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні вчені – фахівці з різних галузей 
права – періодично порушують проблеми необхідності стимулювання енергозбереження, 
переведення економіки на використання альтернативної класичній енергії (часто навіть у 
нормативно-правових актах її називають «зеленою» через відсутність негативного впливу на 
навколишнє природне середовище), зниження питомої ваги енергії атомних і теплових 
електростанцій тощо. У межах науки господарського права вченими систематично 
пропонується застосовувати різноманітні засоби регулюючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання з метою стимулювання економії електричної та іншої енергії, 
удосконалення елементів правового статусу органів господарського керівництва та суб’єктів 
господарювання у сфері енергетики та енергопостачання. Серед сучасних дослідників можна 
назвати таких вчених, як О. Ю. Битяк [2; 3], С. М. Грудницька [4; 5; 6; 7; 8], 
Г. Д. Джумагельдієва [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15], Л. Д. Руденко [16; 5; 6; 7], І. С. Сагайдак [17; 
18] та інших. У попередніх роботах ми також наголошували на перевагах генерування і 
використання енергії з альтернативних класичним джерел [19] та робили пропозиції щодо 
можливих змін в українському законодавстві в напрямку стимулювання генерування 
(отримання) енергії з альтернативних джерел [20; 21]. Нами було взято участь у роботах, що 
виконувалися фахівцями з технічних наук, метою яких було знизити витрати електричної 
енергії, що витрачається на здійснення обліку спожитої електричної енергії, а також 
підвищити коефіцієнт корисної дії електричних приладів. Наша частина дослідження 
стосувалася пропозицій щодо комерціалізації винаходів фахівців із технічних наук через 
стимулювання виготовлення та реалізації нового обладнання за допомогою засобів 
регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання [22; 23]. А до цього, ще 
у 2009 році, ми запропонували структуру програми використання енергії з альтернативних 
джерел, зокрема визначили її мету, рівень, відповідальних та виконавців, строк та етапи 
виконання, джерела фінансування [24, с. 70–72]; особливу увагу було приділено визначенню 
перспектив застосування різноманітних засобів регулюючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання, названих у пункті 2 статті 12 Господарського кодексу України, які 
будуть реалізовувати етапи програми [24, с. 72–74]. Проте не завжди розвиток нормативного 
забезпечення процесів переведення української економіки на екологічно безпечні джерела 
енергії збігається із пропозиціями вчених. Можливо, тому дослідження цих процесів та пошук 
ефективних механізмів ще довго не втрачатимуть актуальності. 

Формування цілей (постановка завдання). У зв’язку з наведеним, цілями статті є: 
1) оцінення дій держави у сфері розвитку «зеленої» енергетики; 2) виявлення тенденцій 
розвитку законодавства України про «зелені» тарифи на електричну енергію; 3) надання 
пропозицій щодо їхнього коригування. 

Виклад основного матеріалу. Ще 1 липня 1994 року в Україні було прийнято Закон 
«Про енергозбереження» (далі – Закон), покликаний урегулювати відносини за участі 
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держави, суб’єктів господарювання та громадян у сфері енергозбереження, зокрема щодо 
видобування, переробки, транспортування, зберігання, вироблення та використання паливно-
енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в 
енергозбереженні, упровадженні енергозберігаючих технологій, розробці й виробництві менш 
енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення відповідальності учасників 
відносин у сфері енергозбереження [25]. Цей Закон містить важливі та потрібні економіці й 
соціальній сфері норми, проте прямо не вказує на потребу в переведенні економіки та 
соціальної сфери на виробництво та споживання «зеленої» енергії. 

У 2000-х рр. економічно розвинені держави світу почали ухвалення нормативних актів, 
покликаних стимулювати генерацію (отримання) енергії з альтернативних класичним джерел. 
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» було прийнято 20 лютого 2003 року [1], 
проте Україна тоді ж активно стимулювала вирощування на значних площах родючих земель 
ріпаку та іноземне інвестування в будівництво в Україні заводів із виготовлення біопалива. 
Тоді ж нами пропонувалася структура загальнодержавної програми вироблення та 
використання енергії з альтернативних джерел, на що вказувалося вище [24, с. 70–74]. Через 
застосування різноманітних засобів регулюючого впливу держави на суб’єктів 
господарювання у сфері енергетики як названих у статті 12 Господарського кодексу України 
[26], так і в будь-яких інших не заборонених законом або прямо передбачених актах 
спеціального законодавства про енергетику, держава може стимулювати розвиток активності 
підприємств та домогосподарств, що генерують «зелену» енергію. Здебільшого так і робиться. 
Проте єдиний комплексний державний підхід у цій царині відсутній. Сьогодні ані 
пропонована нами, ані жодна інша програма, покликана сприяти розвитку альтернативної 
енергетики, в Україні ефективно не реалізовується. Ставлення держави до «зеленої» 
енергетики було й залишається достатньо перемінним та варіативним, а законодавство 
формувалося і продовжує формуватися під впливом інтересів тих або інших бізнес-груп. 
Складається враження, що законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти приймаються 
хаотично. 

Україна сформувала законодавство про «зелену» енергетику та встановила «зелені» 
тарифи на електричну енергію, отриману з альтернативних джерел, після появи такого 
законодавства й тарифів у значній кількості держав світу. Певний вплив на українське 
законодавство чинять акти ЄС, набуття членства в якому є перспективним завданням для 
України. Поміж них можна назвати Директиву Європейського парламенту та 
Ради ЄС 2009/82/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних 
джерел від 23 квітня 2009 року [27]. 

У західноєвропейських державах більш ніж 20 років активно розвивається «зелена» 
енергетика, а Україна помітно відстає. Стимулювати громадян України, суб’єктів 
господарювання-резидентів та особливо залучити іноземні інвестиції, потрібні для побудови 
станцій з отримання «зеленої» енергії, можна лише за рахунок надання значних пільг як 
засобу регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання. Роль таких 
пільг із початку становлення законодавства про альтернативну енергетику й до сьогодні 
виконують високі «зелені» тарифи, що й нині є найвищими серед усіх європейських держав. 
Таким чином, склалася ситуація, за якої питома вага «зеленої» енергетики в Україні є 
відносно невеликою, а «зелені» тарифи є найвищими в Європі. 

Завдяки високим «зеленим» тарифам, держава отримала хоча б невелику кількість 
«зелених» промислових електростанцій та мініелектростанцій (енергоустановок) на базі 
окремих домогосподарств. Однак навіть за невеликої питомої ваги в межах держави 
електроенергії, що ними виробляється (приблизно 2 % від усієї енергії), Україна вже зараз не 
може викуповувати у власників електростанцій (енергоустановок) електроенергію за 
наявними «зеленими» тарифами. Через це 2019 рік запам’ятався спробами держави тими чи 
іншими способами (зокрема й нехтуванням правила дії зворотної сили закону) зменшити або 
скасувати виплати власникам «зелених» мініелектростанцій (енергоустановок). 

Визначити тенденції розвитку законодавства про «зелену» енергетику України можна 
через навіть поверхневий аналіз останнього нормативного акта. 25 березня 2020 року було 
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прийнято Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) № 725 «Про встановлення «зелених» 
тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних 
домогосподарств». Цією Постановою було змінено чинні до цього «зелені» тарифи на 
електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств. 

Критеріями диференціації тарифів визначено: 
― дату введення в експлуатацію генеруючих установок; 
― установлену потужність генеруючих установок; 
― джерело енергії. 
За датою введення в експлуатацію генеруючих установок розмір «зеленого» тарифу 

знижується (так, «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 
випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, установлена 
потужність яких не перевищує 30 кВт та які введені в експлуатацію з 01 квітня 2013 року до 
31 грудня 2014 року, становить 989,62 коп. /кВт·год (без ПДВ), а з 01 січня 2017 року до 
31 грудня 2019 року – 499,27 коп./кВт·год (без ПДВ) [28]. 

Критерій установленої потужності генеруючих установок («до 30 кВт·год» та «до 
50 кВт·год») на тариф не впливає. Він передбачений у зв’язку з тим, що з 2019 року 
максимальний розмір генерування електричної енергії мініелектростанціями приватного 
домогосподарства було збільшено із 30 до 50 кВт·год. 

Критерій джерела енергії визначає 3 таких джерела: 
― енергію сонячного випромінювання; 
― енергію вітру; 
― комбіновану енергію вітру та сонячного випромінювання. 
За цим критерієм «зелені» тарифи на електричну енергію, вироблену генеруючими 

установками приватних домогосподарств, установлена потужність яких не перевищує 50 кВт 
та які введені в експлуатацію з 01 січня 2019 року до 31 грудня 2019 року, становлять у разі 
вироблення електричної енергії: 

― з енергії сонячного випромінювання – 499,27 коп./кВт·год (без ПДВ); 
― з енергії вітру – 320,96 коп./кВт·год (без ПДВ); 
― з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах – 

451,72 коп./кВт·год (без ПДВ) [28]. 
Як видно з аналізу тарифу за цим критерієм, для держави більш безпечною та 

«чистішою» («зеленішою») виглядає енергія сонця, ніж вітру чи з комбінованих джерел. 
Складно сказати напевно, чи відповідає це дійсності, адже офіційні висновки експертів із 
цього питання широкому загалу невідомі. Але якщо вірити даним із держави, що зацікавлена 
у видобутку та спалюванні вуглеводнів, аніж у розвитку «зеленої» енергетики, то 
вітроенергетика все ж таки може завдавати певну шкоду навколишньому природному 
середовищу. Можна навести осміяну в мережі Інтернет фразу незмінного президента 
Російської Федерації від 10 липня 2019 року про те, що вітряки так трясуться, що аж хробаки 
вилізають із землі [29]. Також у разі надпотужного вітру (урагану) вітроустановки можуть 
упасти й завдати шкоди майну та/або життю чи здоров’ю людей або тварин. Тому слід 
підтримати встановлення нижчих «зелених» тарифів для енергії з вітроустановок, ніж для 
енергії, згенерованої сонячними панелями. 

Виглядає неповним установлення «зелених» тарифів для електричної енергії, 
згенерованої лише із двох джерел енергії трьома типами генеруючих систем. Видається, що 
законодавство має розширитися завдяки встановленню «зелених» тарифів на вироблення 
електричної енергії мінігідроелектростанціями, зокрема на гірських річках і струмках, 
станціями чи установками генерування енергії морських припливів, внутрішньої енергії землі 
тощо. 

Отже, розмір «зеленого» тарифу із плином часу поступово знижується. Із цією 
тенденцією в законодавстві України про «зелені» тарифи на електричну енергію слід 
погодитися. Генеруючі установки мають установлюватися приватними домогосподарствами 
передусім із метою забезпечення електричною енергією власних потреб. Мета отримання 
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додаткового доходу для домогосподарства повинна бути другорядною і мати факультативний 
характер. Завдяки використанню дешевої електричної енергії, домогосподарства можуть 
виготовити більш дешеву продукцію рослинництва, тваринництва, індивідуального 
ремісництва тощо для власного споживання та/або реалізації за правилами промислу. У разі 
здійснення домогосподарством будь-якого не забороненого законодавством та офіційно 
зареєстрованого (легітимованого в правовому полі України) виду підприємницької діяльності 
таке домогосподарство отримає вагомі конкурентні переваги та може претендувати на 
лідерські позиції на місцевому ринку певного продукту. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі викладеного 
можна зробити висновок, що держава в особі органу законодавчої влади (Верховної Ради 
України), органів виконавчої влади (КМУ, НКРЕКП) загалом хаотично й безсистемно 
регулює діяльність у сфері «зеленої» енергетики, допускаючи порушення прав окремих груп 
виробників енергії. Однак в основному вектор розвитку законодавства є вірним. Найвищі 
«зелені» тарифи для найперших виробників позитивно вплинули на появу сектору «зеленої» 
енергетики. Із плином часу та завдяки розширенню цього сектору держава цілком виправдано 
поступово зменшує «зелені» тарифи, які не повинні бути вищими за середньоєвропейські. 
Тенденція на поступове зниження «зелених» тарифів повинна бути збережена за умови 
обов’язкового дотримання правил дії зворотної сили закону. Справедливою є і диференціація 
«зелених» тарифів за джерелом походження енергії з перевагою енергії сонячного 
випромінювання над енергією вітру. Проте за цим критерієм законодавство має бути 
розширене в бік установлення тарифів на енергію, отриману від мінігідроелектростанцій, від 
станцій, що акумулюють енергію припливів та відливів, теплову енергію землі тощо. 
Тактичне коригування «зелених» тарифів має відбуватися в напрямку встановлення 
максимально високих тарифів для генеруючих систем нових для України типів (що 
використовують енергію води, землі тощо) та поступового зниження тарифів для генеруючих 
систем (енергоустановок), що генерують енергію сонячного випромінювання та вітру. 
Стратегічне коригування «зелених» тарифів повинне мати на меті поступове зниження всіх 
«зелених» тарифів, які необхідно встановити на рівні, нижчому від тарифів на електроенергію 
для населення. Найближчі наукові розвідки мають спрямовуватися на визначення 
оптимальних тарифів для генеруючих систем різних типів, що використовуються суб’єктами 
господарювання і домогосподарствами, та їхнє нормативне закріплення. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN LEGISLATION  
ON "GREEN" ELECTRICITY TARIFFS 

Modern scientific methods were used in the article to analyze the opinions of some Ukrainian researchers 
on the legal support of the functioning of the energy market of Ukraine, in particular its progressive part 
– the green energy sector; to study certain provisions of the laws of Ukraine “On Energy Saving”, “On 
Alternative Energy Sources”, the decree of the National Commission for State Regulation of Energy and 
Public Utilities of Ukraine No. 725 “On Establishing Green Tariffs for Electrical Energy Produced by 
Generating Plants of Private Households”. The features of the development of legislation regulating the 
green tariffs for electrical energy have been revealed. It is concluded that the development of legislation 
on green energy is chaotic. In general, state policy aimed at the gradual reduction of green tariffs, which 
are currently the highest among European countries, is supported. The policy of differentiating green 
tariffs depending on the source of generated energy has been supported. The direction of adjusting 
legislation towards its expansion due to the establishment of tariffs has been proposed for energy 
generated by mini hydropower plants, from stations accumulating tidal energy, thermal energy of the 
earth, etc. The areas for tactical and strategic adjustment of green tariffs have been determined. The first 
one (tactical adjustment) should be aimed at differentiating green tariffs in favor of power plant types 
that are new for Ukraine and gradually reducing tariffs for systems generating solar and wind energy. 
The second one (strategic adjustment) should be aimed at the gradual reduction of all green tariffs that 
should stay at an economically sound level below the tariffs for electricity for the population. 

Key words: energy saving; electrical energy; alternative energy sources; green tariff; household; wind 
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