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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – не передбачена 

4. Назва дисципліни – Муніципальне право 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.3. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – другий, третій 

10. Семестр – третій, п’ятий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3,5/105 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 47,6 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 60 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 40 

 самостійна робота (годин) – 55 

 % від загального обсягу – 52,4 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 14 

 % від загального обсягу – 13,3 

 лекційні заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 71,4 

 семінарські заняття (годин) – 4 

 % від обсягу аудиторних годин – 28,6 

 самостійна робота (годин) – 91 

 % від загального обсягу – 86,7 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Теорія держави і 

права;  

ОДПП 1.2.6. Конституційне 

право України;  

 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.7. Адміністративне 

право; 
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 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.11. Фінансове право; 

ОДПП 1.2.12. Адміністративне 

процесуальне право 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) Називати понятійно-термінологічний апарат муніципального права; 

1.2) визначати закони та нормативні акти, що регулюють місцеве 

самоврядування в Україні; 

1.3) описувати систему та компетенцію органів місцевого самоврядування; 

1.4) характеризувати порядок прийняття муніципально-правових актів. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) Уміти пояснювати принципи місцевого самоврядування; 

2.2) уміти пояснити специфічні терміни, що застосовуються у законодавстві 

про місцеве самоврядування; 

2.3) орієнтуватися у міжнародних стандартах місцевого самоврядування; 

2.4) розуміти порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) Знаходити необхідний нормативно – правовий акт щодо організації і 

діяльності органів місцевого самоврядування та правильно його 

застосовувати; 

3.2) складати процесуальні документи щодо захисту муніципальних прав; 

3.3) використовувати теоретичні знання з муніципального права для 

вирішення практичних завдань; 

3.4) могти кваліфікувати юридичну відповідальність за порушення 

законодавства про місцеве самоврядування; 

3.5) аргументовано доводити свою думку з питань діяльності органів 

місцевого самоврядування.  

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 
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4.1) Аналізувати сутність правового регулювання суспільних відносин в 

сфері здійснення муніципальної влади; 

4.2) здійснювати правовий аналіз державних і муніципальних рішень з 

питань формування та організації діяльності місцевого самоврядування; 

4.3) розуміти як виникають, змінюються і припиняються суспільні 

відносини, що є предметом муніципального права; 

4.4) логічно проаналізувати характер і тенденції розвитку законодавства про 

місцеве самоврядування. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) Аргументувати поділ муніципального процесу на стадії; 

5.2) аргументовано роз’яснити правовий статус суб’єктів муніципально-

правових відносин. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) Оцінювати юридичну повноцінність нормативно-правової бази, що 

регулює місцеве самоврядування в Україні; 

6.2) робити висновки щодо основних тенденцій реформи системи місцевого 

самоврядування; 

6.3) пропонувати власні шляхи вирішення правових колізій у законодавстві 

про місцеве самоврядування; 

6.4) розробляти можливості запозичення норм зарубіжного законодавства 

про місцеве самоврядування в національне законодавство. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти процесуальних документів за завданою 

ситуаційною задачею; 

7.2) сформулювати своє бачення щодо перспектив вдосконалення моделі 

місцевого самоврядування  в Україні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Муніципальне право як галузь права, наука та навчальна 

дисципліна 

Поняття, предмет та метод муніципального права.  

Система муніципального права. Муніципально-правові норми та 

муніципально-правові інститути. Класифікація муніципально-правових норм. 

Муніципально-правові відносини. 

Джерела муніципального права: поняття, види та класифікація. Поняття та 

види муніципально-правових актів. Муніципально-правовий договір. 

Поняття та види муніципального процесу. 

Муніципальне право як наука. Муніципальне право як навчальна дисципліна: 

поняття, система. 
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Тема 2. Загальна характеристика місцевого самоврядування 

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні та світі. 

Поняття та сутність місцевого самоврядування. Основні науково-теоретичні 

підходи до визначення правової категорії «місцеве самоврядування». 

Правова природа сучасних теорій та характеристика основних моделей 

місцевого самоврядування в світовій практиці. Теорія вільної громади. 

Громадівська теорія. Державницька теорія. Теорія муніципального дуалізму. 

Принципи місцевого самоврядування України: поняття, види, правове 

закріплення. Принцип субсидіарності. 

Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб. 

Поняття та види відповідальності у муніципальному праві. Підстави 

відповідальності. Форми відповідальності у муніципальному праві. 

Особливості відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

 

Тема 3. Система місцевого самоврядування в Україні 

Система місцевого самоврядування: поняття та структура. 

Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Функції 

місцевого самоврядування. Повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Представницькі органи місцевого самоврядування. Склад, порядок 

формування та форми роботи місцевих рад. 

Обласні та районні ради: особливості формування та функції. 

Сільський, селищний, міський голова: порядок обрання, роль у системі 

місцевого самоврядування. Правовий статус старости як суб’єкта муніципально-

правових відносин. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. 

Місце та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого 

самоврядування. 

Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого 

самоврядування. 

 

Тема 4. Територіальна громада – первинний суб'єкт місцевого 

самоврядування в Україні 

Поняття, ознаки та види територіальних громад. 

Функції та повноваження територіальних громад. Форми участі 

територіальних громад у місцевому самоврядуванні. 

Правовий статус об'єднаної територіальної громади. Поpядок ствоpeння 

об’єднаної тepитоpiальної гpомади. Стpуктуpа упpавлiння об’єднаною 

тepитоpiальною гpомадою. 

Статут територіальної громади як основний акт локальної нормотворчості: 

поняття, порядок прийняття та правові наслідки. 



7 
 

7 
 

 

Тема 5. Правове регулювання основних форм участі територіальної 

громади у здійсненні місцевого самоврядування 

Основні форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань 

місцевого значення. 

Місцевий референдум як форма безпосередньої участі територіальної 

громади у вирішенні питань місцевого значення. Поняття місцевого 

референдуму та процедура проведення. 

Поняття, види та правове регулювання місцевих виборів. Періодичність 

виборів. Виборчі система, що застосовуються на муніципальних виборах. 

Організація і проведення загальних зборів громадян за місцем проживання 

Місцеві ініціативи та громадські слухання: процедурні аспекти реалізації. 

 

Тема 6. Правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів 

районної, обласної, районної в місті ради, старост 

Правовий статус сільських, селищних, міських голів: поняття, порядок 

обрання, функції та повноваження. 

Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті ради: поняття, 

порядок обрання, функції та повноваження. Дострокове припинення 

повноважень голів місцевих рад: підстави та порядок проведення процедури. 

Правовий статус голів міст Києва і Севастополя: поняття, порядок обрання, 

функції та повноваження. 

Правовий статус старости. Організація роботи старости. 

Порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови та старости. 

Акти локальної нормотворчості сільських, селищних, міських голів, голів 

районної, обласної, районної у місті ради: поняття, види, правові наслідки.  

 

Тема 7. Правовий статус місцевих рад 

Правовий статус сільських, селищних, міських рад: поняття, порядок 

формування, функції та повноваження. 

Обласні, районні та районні у містах ради: поняття, порядок формування, 

функції та повноваження. 

Організаційно-правові форми роботи місцевих рад. 

Порядок дострокового припинення повноважень місцевої ради. 

Правове регулювання нормотворчої діяльності сільських, селищних, 

міських, районних, обласних, районних у містах рад: поняття, види та правові 

наслідки. 

 

Тема 8. Правовий статус виконавчих органів сільських, селищних, 

міських, районних в місті рад 

Правовий статус виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад: 

поняття, порядок формування, функції та повноваження. 
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Система виконавчих комітетів місцевих рад: порядок формування, основні 

функції та повноваження, організація роботи. Відділи та управління виконавчих 

комітетів місцевих рад. 

Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з місцевими органами 

державної влади (районною та обласною державними адміністраціями та 

територіальними органами центральних органів виконавчої влади. 

Акти виконавчих органів місцевого самоврядування: поняття, види, 

правові наслідки. 

 

Тема 9. Правовий статус депутатів місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Поняття та правова характеристика статусу депутатів місцевих рад в 

Україні. Характеристика депутатського мандату (вільний та імперативний 

депутатський мандат). 

Функції та повноваження депутата місцевої ради. 

Організаційно-правові форми здійснення функцій та повноважень 

депутатів місцевих рад. Депутатський звернення. Депутатське запитання. 

Поняття та види гарантій діяльності депутатів місцевих рад. 

Співвідношення статусу депутатів місцевих рад і статусу народних 

депутатів України. 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Муніципальна 

служба: поняття та основні засади правового регулювання. Право на службу в 

органах місцевого самоврядування. Муніципальні службовці: права, обов’язки 

та порядок проходження служби. 

 

Тема 10. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування в 

Україні 

Поняття та об’єкти комунальної власності. Порядок передачі об’єктів 

права державної та комунальної власності. 

Оренда комунального майна. Фінанси місцевих органів влади структурні 

елементи та функції. Проблеми розмежування земель державної та комунальної 

власності. 

Порядок формування та структура місцевих бюджетів. Доходи і видатки 

місцевих бюджетів. 

Місцеві податки і збори. Фінансовий контроль у сфері місцевого 

самоврядування. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Муніципальне право 

як галузь права, наука 

та навчальна 

дисципліна 

10 3 2 - - 5 10 1 - - - 9 

2.  Загальна 

характеристика 

місцевого 

самоврядування 

11 3 2 - - 6 10 1 - - - 9 

3.  Система місцевого 

самоврядування в 

Україні 

9 2 2 - - 5 10 1 - - - 9 

4.  Територіальна 

громада – первинний 

суб'єкт місцевого 

самоврядування в 

Україні 

13 4 2 - - 7 11 1 1 - - 9 

5.  Правове регулювання 

основних форм участі 

територіальної 

громади у здійсненні 

місцевого 

самоврядування 

12 4 2 - - 6 12 1 1 - - 10 

6.  Правовий статус 

сільських, селищних, 

міських голів, голів 

районної, обласної, 

районної в місті ради, 

старост 

9 2 2 - - 5 10 1 - - - 9 

7.  Правовий статус 

місцевих рад 

11 4 2 - - 5 11 1 1 - - 9 

8.  Правовий статус 

виконавчих органів 

сільських, селищних, 

міських, районних в 

місті рад 

9 2 2 - - 5 11 1 1 - - 9 
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9.  Правовий статус 

депутатів місцевих 

рад та посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

9 2 2 - - 5 10 1 - - - 9 

10.  Матеріально-

фінансова основа 

місцевого 

самоврядування в 

Україні 

12 4 2 - - 6 10 1 - - - 9 

 Усього годин 105 30 20 - - 55 105 10 4 - - 91 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття) проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених 

тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з 

передбачених тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та 

методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи 

або за пропозицією викладача. 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.4. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 
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- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає 2 теоретичних питання. 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни  
    

 100 балів  
     

     

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
     

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 
     

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
      

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела  

7.1. Основні джерела 

100 балів – 

 за результатами 

виконання курсової 
роботи 
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1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 

року № 254 к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – 

Ст. 141. 

2. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg. 

3. Виборчий кодекс України від 19.12.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р. // 

Офіційний вісник України. - 2005. - №32. - Ст. 1918. 

5. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 

10.02.1998 р. (із зм. і доп.) // ВВРУ. – 1998. – № 29. – Ст. 191. 

6. Про добровiльнe об’єднання тeриторiальних громад: Закон України вiд 

05.02.2015р. // Відомості Верховної Ради України. – Офіц.вид. – 2015. № 37-

38. - Ст.371. 

7. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України: від 15.04.2014 р. // ОВУ. – 2014. – № 36. – Ст. 

957. 

8. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року // 

Офіційний вісник України. – 2014. – №87. – Ст. 2474.    

9. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон 

України від 23.12.1998 р. // ВВРУ. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43. 

10. Про мiсцeвe самоврядування в Українi: Закон України від  Закон України 

вiд 21.05.1997р. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 

586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20 21. – Ст. 190. 

12. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 р. 

// Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449. 

13. Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого  самоврядування: Закон 

України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1997. – № 38. – Ст. 249. 

14. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 

червня 2001 р. № 2493-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 

33. – Ст. 175. 

15. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. № 966-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358. 

16. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від  Закон України вiд 

11.07.2002 р. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

17. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. 

(із зм. і доп.) // ОВУ. – 1999. – № 4. – Ст. 125. Про Автономну Республіку 

Крим: Закон України від 17.03.1995 р. // ВВРУ. – 1995. – № 11. – Ст. 69 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
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18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення 

положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті 

положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян 

Галайчука В. С., Подгорної В. В., Кислої Т. В. про офіційне тлумачення 

положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України 

(справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005 // 

Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – Ст. 2605. 

19. У справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо 

офіційного тлумачення термінів "район" та "район у місті", і поняття 

"організація управління районами в містах", яке вживається в частині п'ятій 

статті 140 Конституції України, а також щодо офіційного тлумачення 

положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 

41 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" (справа про адміністративно-територіальний устрій): Рішення 

Конституційного Суду від 13.07.2001 р. // ОВУ. – 2001. – № 29. – Ст. 1327. 

20. У справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) положень 

Конституції Автономної Республіки Крим та Закону України "Про 

затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" (справа про 

Конституцію Автономної Республіки Крим): Рішення Конституційного 

Суду від 16.01.2003 р. // ОВУ. – 2003. – № 5. – Ст. 192. 

21. У справі за конституційним поданням 61 народного депутата України про 

офіційне тлумачення Конституції України, Закону України "Про місцеві 

державні адміністрації", пункту 2 розділу VII  "Прикінцеві положення" 

Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (справа про 

особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в 

районах міста Києва): Рішення Конституційного Суду від 13.10.2005 р. 

(справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого 

самоврядування в районах міста Києва) // ОВУ. – 2005. – № 42. – Ст. 2663. 

22. Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем 

проживання в Україні : Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 

1993 p. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 6. – Ст. 30. 

23. Батанов О.В. Муніципальне право України: підручник. – Х.: Одісей, 2008. – 

528 с. 

24. Бисага Ю. М. Муніципальне право України : [навч. посіб.] / Ю. М. Бисага, 

О. Я. Рогач, А. В. Бачинська / Ужгородський національний ун-т. Інститут 

держави і права країн Європи. – [вид. 2-е, переробл. та доп.] – Ужгород: 

Ліра, 2008. – 440 с. 

25. Бібліотека практичних рекомендацій з питань формування спроможних 

територіальних громад / Серьогін С.М., Липовська Н.А., Дрешпак В.М., 

Тертишна О.А.. – ДРІДУ НАДУ, 2015. – 38 с. 
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26. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве 

самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посіб. – К.: Атіка, 

2000. – 303 с. 

27. Верлос Н.В. Муніципальне право: практикум для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Правознавство» / 

Н.В. Верлос. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 100 с. 2. Бровченко Н.В. 

Муніципальне право: навчально-методичний посібник для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

«Правознавство» / Н.В. Бровченко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 118 с. 

28. Гураль П.Ф., Заяць І.Я., Софінська І.Д. Муніципальне право України: Плани 

семінарських занять. Завдання для самостійної роботи. Для студентів 

юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 67 с. 

29. Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Ін-Юре, 1997. – 34 с. 

30. Кампо В.М. Практикум з муніципального права: Навч. посіб. Видання 

друге, доповнене. – К.: Атіка, 2003. – 80 с. 

31. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве 

самоврядування: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с. 

32. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого 

самоврядування в Україні. (Основи муніципального права): Навч. посіб. – 

К.: Арарат-центр, 2001. – 176 с. 

33. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право: Навч. посіб. – К.: Атіка, 

2003. – 672 с. 

34. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посіб. 3-тє видання 

доповнене і перероблене. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432 с. 

35. Любченко П.М. Муніципальне право України: навч. посіб. / П.М.Любченко. 

– Харків: ФІНН, 2012. – 496 с. 

36. Муніципальне право України : навчальний посібник. Колектив авторів : 

д.ю.н., професор О. М. Буханевич (розділ 8, § 9.4.), д.ю.н., професор С. Г. 

Стеценко (розділ 1), д.ю.н., доцент І. Л. Самсін (§ 11.2., § 11.4., § 11.5.), 

к.ю.н., доцент А. М. Івановська (§ 2.1., § 2.2., § 2.3., § 11.3.), к.ю.н., доцент І. 

Л. Литвиненко (§ 2.5., § 4.8., розділ 6), к.ю.н., доцент І. П. Сторожук (§ 2.4, 
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

http://iportal.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України 

http://www.nbu.gov.ua – Національна бібліотека імені В.І.Вернадського 

http://www.auc.org.ua/ – Асоціація міст України 

http://vassr.org/index.php/ua/ – Всеукраїнська асоцiацiя сiльських та селищних 

рад 

http://uaror.org.ua – Українська асоціація районних та обласних рад 

http://www.nbuv.gov.ua/- Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

http://www.khmelnytsky.com/ - Веб-сайт Хмельницької міської ради 

http://univer.km.ua/ - Хмельницький університет управління та права 
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