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СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Статтю присвячено проблематиці системи адміністративно-правового регулювання 

проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. Визначено 
окремі елементи системи адміністративно-правового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні. 

Поняття «система адміністративно-правового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад» можна визначити як внутрішньо взаємо-
узгоджену цілісну сукупність норм та принципів права, уповноважених суб’єктів та їх прак-
тичну діяльність, що мають на меті ефективне забезпечення належного регулювання про-
ектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад та їх успішної реалізації.

Можна виокремити наступні складові елементи системи адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку об’єднаних територіальних громад:

1. Нормативна система адміністративно-правового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних громад.

2. Інституційна система адміністративно-правового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних громад.

Нормативна система адміністративно-правового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад – це внутрішньо взаємоузгоджена цілісна 
сукупність норм та принципів права, які відображені у відповідних актах внутрішньодержав-
ного та міжнародного права України, що регламентують проекти економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад.

Інституційна система адміністративно-правового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад – це взаємоузгоджена цілісна сукупність упов-
новажених суб’єктів та їх діяльність щодо проектів економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад та їх успішної реалізації.

Нині в Україні перспективним є створення мережі Центрів сталого розвитку сільських 
територій на регіональному рівні у кожній з областей, з метою створення сприятливих 
умов для ефективного економічного розвитку об’єднаних територіальних громад, нала-
годження партнерства бізнесу та влади, активізації сільського розвитку та диверсифікації 
підприємницької діяльності.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, об’єднані територіальні гро-
мади, проекти економічного розвитку громад, система адміністративно-правового регу-
лювання, нормативна система, інституційна система.

Постановка проблеми. У сучасній Україні, 
в контексті її розвитку як правової держави, 
євроінтеграції, еволюції публічного управління, 
реформи місцевого самоврядування, розвитку 
об’єднаних територіальних громад, розвитку 
інститутів громадянського суспільства, адміні-
стративної реформи, важливого значення набу-
ває забезпечення ефективного функціонування 

системи адміністративно-правового регулю-
вання проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад в Україні. 

Дослідження системи адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад 
в Україні, сприятиме розвитку науки адміністра-
тивного права, вдосконаленню системи адмі-
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ністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад, а також удосконаленню діяльності 
уповноважених суб’єктів у даній сфері. Внаслі-
док цього дослідження проблематики системи 
адміністративно-правового регулювання проек-
тів економічного розвитку об’єднаних територі-
альних громад в Україні є важливим для роз-
витку науки адміністративного права. 

Метою статті є охарактеризувати проблема-
тику системи адміністративно-правового регу-
лювання проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад в Україні.

Завданнями даної статті є: сформулювати 
авторське визначення поняття «система адмі-
ністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територі-
альних громад в Україні», визначити окремі 
елементи системи адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад в Україні.

Стан дослідження. Проблематика системи 
адміністративно-правового регулювання проек-
тів економічного розвитку об’єднаних територі-
альних громад в Україні є актуальною, а окремі 
її аспекти були предметом дослідження бага-
тьох сучасних науковців, зокрема: В. Авер’я-
нова, І. Беленчука та Я. Лазура.

Виклад основного матеріалу. 
Проекти економічного розвитку об’єднаних 

територіальних громад нині мають надзви-
чайно важливе значення в Україні для подаль-
шого розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад, зростання доходів місцевих бюджетів, 
підвищення економічної самостійності об’єд-
наних територіальних громад, створення нових 
якісних робочих місць, впровадження принципів 
сталого розвитку на місцевому рівні, ведення 
ефективного господарювання, розвитку сіль-
ського господарства, сприяння розвитку малого 
бізнесу, а також розвитку місцевого самовряду-
вання і сприяння євроінтеграції України. 

Проблематика адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад сьогодні 
є надзвичайно актуальною. 

Адміністративно-правове регулювання про-
ектів економічного розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад у своїй структурі містить дві 
складові системи – нормативну та інституційну. 

Отже, система адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад – це вну-
трішньо взаємоузгоджена цілісна сукупність 

норм та принципів права, уповноважених 
суб’єктів та їх практична діяльність, що мають 
на меті належне регулювання проектів еконо-
мічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад та їх успішну реалізацію. 

А поняття «система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад» можна визначити як внутрішньо взаємо-
узгоджену цілісну сукупність норм та принципів 
права, уповноважених суб’єктів та їх практичну 
діяльність, що мають на меті належне регулю-
вання проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад та їх успішну реа-
лізацію.

На основі вищезгаданого визначення 
поняття «система адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад» можна 
виокремити наступні елементи системи адмі-
ністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад:

1. Нормативна система адміністратив-
но-правового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад.

2. Інституційна система адміністратив-
но-правового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад.

Нормативну систему адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад у кон-
тексті даного дослідження доцільно розглядати 
як внутрішньо взаємоузгоджену цілісну сукуп-
ність норм та принципів права, які відображені 
у відповідних актах внутрішньодержавного 
та міжнародного права, що регламентують про-
екти економічного розвитку об’єднаних терито-
ріальних громад.

Отже, нормативна система адміністратив-
но-правового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад – це внутрішньо взаємоузгоджена цілісна 
сукупність норм та принципів права, які відобра-
жені у відповідних актах внутрішньодержавного 
та міжнародного права України, що регламенту-
ють проекти економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад.

Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад 
містить наступні елементи:
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1. Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад за 
внутрішньодержавним правом.

2. Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад за 
міжнародним правом.

Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад за 
внутрішньодержавним правом – це внутріш-
ньо взаємоузгоджена цілісна сукупність норм 
та принципів права, які відображені у відпо-
відних нормативно-правових актах внутріш-
ньодержавного права України, що регламенту-
ють проекти економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад.

Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад 
за внутрішньодержавним правом складається 
з наступних складових:

1. Конституція України [1] від 28 червня 
1996 року.

2. Кодекси України, зокрема: Лісовий кодекс 
України [2] від 21 січня 1994 року, Кодекс Укра-
їни про адміністративні правопорушення [3] 
від 7 грудня 1984 року, Водний кодекс України 
[4] від 06 червня 1995 року, Земельний кодекс 
України [5] від 25 жовтня 2001 року, Цивільний 
кодекс України [6] від 16 січня 2003 року, Подат-
ковий кодекс України [7] від 2 грудня 2010 року. 

3. Закони України, зокрема: Закон України 
«Про охорону навколишнього природного сере-
довища» [8] від 25 червня 1991 р., Закон Укра-
їни «Про міжнародні договори України» [9] від 
29 червня 2004 р., Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» [10] від 13 січня 2011 р., 
Закон України «Про громадські об’єднання» [11] 
від 22 березня 2012 р., Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля» [12] від 23 травня 2017 р.

4. Підзаконні нормативно-правові акти, 
зокрема: Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про Міністер-
ство розвитку громад та територій України» 
[13] від 30 квітня 2014 р. № 197, Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про врегулювання 
питань щодо спеціального використання лісо-
вих ресурсів» [14] від 23 травня 2007 р. № 761.

Нижче проаналізуємо нормативну систему 
адміністративно-правового регулювання проек-
тів економічного розвитку об’єднаних територі-
альних громад за міжнародним правом.

Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад за 
міжнародним правом – це внутрішньо взаємо-
узгоджена цілісна сукупність норм та принци-
пів права, які відображені у відповідних актах 
міжнародного права України, що регламенту-
ють проекти економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад.

Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад за 
міжнародним правом складається з наступних 
елементів:

1. Міжнародні договори ООН, учасником 
яких є Україна, зокрема: Конвенція Європей-
ської економічної комісії ООН про оцінку впливу 
на довкілля у транскордонному контексті 
(Конвенція Еспо) [15] від 25 лютого 1991 року, 
Конвенція про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень 
та доступ до правосуддя з питань, що стосу-
ються довкілля (Орхуська конвенція) [16] від 
25 червня 1998 року.

2. Міжнародні договори Ради Європи, учас-
ником яких є Україна, зокрема: Конвенція Ради 
Європи про захист прав людини і основопо-
ложних свобод [17] від 4 листопада 1950 року, 
Європейська хартія місцевого самоврядування 
[18] від 15 жовтня 1985 року.

3. Міжнародні договори ОБСЄ, учасни-
ком яких є Україна, зокрема: Прикінцевий акт 
наради з питань безпеки та співробітництва 
в Європі [19] від 1 серпня 1975 року та Деклара-
ція Будапештської зустрічі на найвищому рівні 
[20] від 6 грудня 1994 року. 

4. Двосторонні та багатосторонні міжнародні 
договори України, зокрема: Угода між Урядом 
України та Урядом Республіки Польща про співро-
бітництво в галузі охорони навколишнього сере-
довища [21] від 24 січня 1994 року, Меморандум 
між Урядом України та Урядом Канади про спів-
робітництво з питань зміни клімату, включаючи 
заходи, що проводяться спільно [22] від 28 січня 
1999 року, Рамкова конвенція про охорону та ста-
лий розвиток Карпат [23] від 22 травня 2003 року, 
Протокол про стале управління лісами до Рамко-
вої конвенції про охорону та сталий розвиток Кар-
пат [24] від 27 травня 2011 року. 

5. Рішення Європейського суду з прав 
людини з питань захисту довкілля, зокрема: 
Справа «Дубецька та інші проти України» [25], 
Справа «Гримковська проти України» [26], 
Справа «Хамер проти Бельгії» [27]. 
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При вирішенні справ щодо екологічної 
шкоди заподіяною у зв’язку із лісокористуван-
ням, доцільно застосовувати судову практику 
Європейського суду з прав людини, яка згідно 
ст. 17 Закону України «Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» [28] є джерелом права, тобто 
як юридично обов’язкові прецеденти для судів 
України, що розглядатимуть справи між різними 
суб’єктами правовідносин. Порядок забезпе-
чення представництва України під час розгляду 
справ в Європейському суді з прав людини, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів 
України [29] від 29 квітня 2004 р. № 553.

Отже, на основі вищевикладеного, можна 
зробити наступні висновки. Нормативна 
система адміністративно-правового регулю-
вання проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад має важливе зна-
чення для сталого розвитку, розвитку економіки 
та підприємництва в Україні.

Належне адміністративно-правове регулю-
вання проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад є невід’ємною 
вимогою сучасного розвитку України як демо-
кратичної і правової держави у контексті євро-
інтеграції та забезпечення реалізації принципів 
сталого розвитку в України.

Нижче розглянемо загальні положення щодо 
інституційної системи адміністративно-право-
вого регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад.

Інституційна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад вклю-
чає уповноважених суб’єктів та їх діяльність 
щодо проектів економічного розвитку об’єдна-
них територіальних громад та їх успішної реа-
лізації.

Інституційна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад – це 
взаємоузгоджена цілісна сукупність уповнова-
жених суб’єктів та їх діяльність щодо проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад та їх успішної реалізації.

Інституційна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад поді-
ляється на два складові невід’ємні елементи:

1. Національна інституційна система адмі-
ністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад.

2. Міжнародна інституційна система адмі-
ністративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад.

Національна інституційна система адміні-
стративно-правового регулювання проектів еко-
номічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад включає уповноважених суб’єктів, що 
діють на основі внутрішньодержавного права 
України, і які здійснюють діяльність щодо про-
ектів економічного розвитку об’єднаних терито-
ріальних громад та їх успішної реалізації.

До них належать наступні уповноважені 
суб’єкти: Верховна Рада України, Президент 
України, Кабінет Міністрів України, Омбудсмен, 
Суди України, в тому числі і Конституційний Суд 
України, Прокуратура, центральні та місцеві 
органи виконавчої влади (серед яких основним 
органом є Міністерство розвитку громад 
та територій України), органи місцевого само-
врядування (зокрема, сільські, селищні та міські 
ради, районні та обласні ради), адвокатура, 
засоби масової інформації, зокрема: електро-
нні ресурси: веб-сайти, тематичні групи та сто-
рінки у соціальних мережах та месенджерах 
(наприклад, Ініціативна група «Free Svydovets» 
(https://freesvydovets.org/)), неурядові організа-
ції, зокрема: громадські об’єднання, політичні 
партії, благодійні організації, релігійні організа-
ції, зокрема: Всеукраїнська організація органів 
місцевого самоврядування «Асоціація об’єд-
наних територіальних громад», Всеукраїнська 
асоціація органів місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України»; Громадська органі-
зація «Агентство місцевого розвитку та інфор-
маційних ресурсів «ЄВРОПОЛІС»; Громадська 
організація «Агентство сприяння сталому роз-
витку Карпатського регіону «ФОРЗА», юридичні 
та фізичні особи.

Основу інституційної системи адміністратив-
но-правового регулювання проектів економіч-
ного розвитку об’єднаних територіальних громад 
в Україні складають органи публічного управ-
ління у сфері адміністративно-правового регу-
лювання проектів економічного розвитку об’єд-
наних територіальних громад можна поділити 
на державні та муніципальні органи публічного 
управління у сфері адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад.

Більш детально органи публічного управ-
ління у сфері адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад будуть про-
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аналізовані у наступних розділах даного дисер-
таційного дослідження.

Міжнародна інституційна система адміні-
стративно-правового регулювання проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад включає уповноважених суб’єктів, 
що діють на основі міжнародного права Укра-
їни, та їх діяльність щодо проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад 
України та їх успішної реалізації.

До них належать наступні уповноважені 
суб’єкти: ООН; Рада Європи; ОБСЄ; Європей-
ський Суд з прав людини; Змішані міжурядові 
комісії; Міжнародні неурядові організації; Іно-
земні держави, на основі відповідних міжнарод-
них договорів України, зокрема у рамках проек-
тів і програм міжнародної технічної допомоги. 

Висновки. На основі вищевикладеного, 
можна зробити наступні висновки.

Адміністративно-правове регулювання 
проектів економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад відіграє провідну роль 
у забезпеченні реалізації окремих проектів еко-
номічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад.

Поняття «система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад» можна визначити як внутрішньо взаємо-
узгоджену цілісну сукупність норм та принципів 
права, уповноважених суб’єктів та їх практичну 
діяльність, що мають на меті ефективне забез-
печення належного регулювання проектів еко-
номічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад та їх успішної реалізації.

Можна виокремити наступні складові еле-
менти системи адміністративно-правового 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад:

1. Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад.

2. Інституційна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад.

Нормативна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад – це 
внутрішньо взаємоузгоджена цілісна сукупність 
норм та принципів права, які відображені у від-
повідних актах внутрішньодержавного та між-
народного права України, що регламентують 
проекти економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад.

Інституційна система адміністративно-пра-
вового регулювання проектів економічного роз-
витку об’єднаних територіальних громад – це 
взаємоузгоджена цілісна сукупність уповнова-
жених суб’єктів та їх діяльність щодо проектів 
економічного розвитку об’єднаних територіаль-
них громад та їх успішної реалізації.

Нині в Україні перспективним є створення 
мережі Центрів сталого розвитку сільських тери-
торій на регіональному рівні у кожній з облас-
тей, з метою створення сприятливих умов для 
ефективного економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад, налагодження парт-
нерства бізнесу та влади, активізації сільського 
розвитку та диверсифікації підприємницької 
діяльності.

Існують перспективи подальших наукових 
досліджень у даному напрямку, зокрема, щодо: 
порівняльно-правового аналізу системи адміні-
стративно-правового регулювання проектів еко-
номічного розвитку об’єднаних територіальних 
громад в Україні та в країнах ЄС; міжнародного 
співробітництва щодо проектів економічного 
розвитку об’єднаних територіальних громад; 
правового регулювання забезпечення реаліза-
ції проектів економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад.

Отже, у даній статті охарактеризовано про-
блематику поняття «адміністративно-правове 
регулювання проектів економічного розвитку 
об’єднаних територіальних громад». 
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Herych A. V. The system of administrative and legal regulation of economic development 
projects of united territorial communities in Ukraine

The article is devoted to the problems of the system of administrative and legal regulation 
of economic development projects of united territorial communities in Ukraine. Some elements 
of the system of administrative and legal regulation of economic development projects of united 
territorial communities in Ukraine are determined.
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The concept of “system of administrative and legal regulation of economic development projects 
of united territorial communities” can be defined as an internally mutually agreed set of norms 
and principles of law, authorized entities and their practical activities aimed at effectively ensuring 
proper regulation of economic development projects of united territorial communities and their 
successful implementation.

The following components of the system of administrative and legal regulation of economic 
development projects of united territorial communities can be distinguished:

1. Normative system of administrative and legal regulation of economic development projects 
of united territorial communities.

2. Institutional system of administrative and legal regulation of economic development projects 
of united territorial communities.

The normative system of administrative and legal regulation of economic development projects 
of united territorial communities is an internally mutually agreed set of norms and principles of law, 
which are reflected in the relevant acts of domestic and international law of Ukraine regulating 
economic development projects of united territorial communities.

The institutional system of administrative and legal regulation of projects of economic development 
of united territorial communities is a mutually agreed integral set of authorized subjects and their 
activity concerning projects of economic development of united territorial communities and their 
successful realization.

Today in Ukraine the creation of a network of Centres for Sustainable Rural Development 
at the regional level in each of the regions is actual, in order to create favourable conditions for 
effective economic development of united territorial communities, business and government 
partnerships, rural development and business diversification.

Key words: administrative and legal regulation, united territorial communities, projects 
of economic development of communities, system of administrative and legal regulation, normative 
system, institutional system.


