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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Територіальна громада в системі місцевого самоврядування» 
Курс 1 1 
Семестр 2 2 
Обсяг кредитів 5 3 
Обсяг годин, в тому числі: 150 90 

Аудиторні 50 6 
Модульний контроль - - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 100 84 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова  
3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Територіальна громада в 
системі місцевого самоврядування» є поглиблене вивчення теоретичних засад 
та практичних механізмів державного управління і місцевого самоврядування, 
розвитку територіальної громади як основи місцевого самоврядування. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Територіальна громада в 
системі місцевого самоврядування» є: 
- вивчення політико-правових вчень про територіальну громаду, статус 
територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування; 
- ознайомлення з формами діяльності та функціями, статусом територіальної 
громади, основними тенденціями становлення територіальних громад та 
перспективами розвитку місцевого самоврядування в Україні.  
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть знати: 
- сутність та ознаки територіальної громади як первинної ланки місцевого 
самоврядування; 
- особливості становлення та розвитку територіальної громади в Україні; 
- політико-правові вчення про територіальну громаду як суб’єкт місцевого 
самоврядування; 
- статус територіальної громади як суб’єкта місцевого самоврядування; 
- особливості становлення та розвитку територіальних громад у зарубіжних 
країнах. 
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5. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 
Тема 1. Поняття територіальної громади як 
первинного суб’єкта місцевого 
самоврядування 

7 2 
 

- - - - 5 

Тема 2. Ознаки територіальної громади як 
первинного суб’єкта місцевого 
самоврядування  

 
7 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 

Тема 3. Види територіальних громад в 
Україні 

6 2 - - - - 4 

Модульний контроль   
Разом 20 6 - - - - 14 

Змістовий модуль 2. Становлення та розвиток територіальної громади в 
Україні 

Тема 1. Еволюція розвитку територіальної 
громади в Україні до початку ХХ ст. 

6 2 
 

- - - - 4 

Тема 2. Територіальна громада в системі 
місцевого самоврядування в ХХ - на 
початку ХХІ ст. 

6 2 - - - - 4 
 

Модульний контроль 2  
Разом 14 4     8 

Змістовий модуль 3. Політико-правові вчення про територіальну громаду як 
суб’єкт місцевого самоврядування 

Тема 1. Основні теорії походження 
місцевого самоврядування та становлення 
наукових знань про територіальну громаду 

6 2 
 

- - - - 4 

Тема 2. Сучасні концепції самоврядування 
територіальної громади 

 
6 

 
2 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 
 

Тема 3. Розвиток територіальної громади - 
перспективний напрям сучасної наукової 
думки 

8 2 2 
 

- - - 4 

Модульний контроль   
Разом 20 6 2    12 

Змістовий модуль 4. Статус територіальної громади як суб’єкта місцевого 
самоврядування 

Тема 1. Форми діяльності територіальних 
громад 

8 2 2 - - - 4 

Тема 2. Функції територіальних громад  8 2 2 - - - 4 
Тема 3. Статут територіальної громади як 
основний нормативний акт її діяльності  

6 - 
 

2 - - - 4 
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Тема 4. Основні тенденції становлення 
територіальних громад та перспективи 
розвитку місцевого самоврядування в 
Україні 

6 - 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  
Разом 30 4 8    16 

Змістовий модуль 5. Становлення та розвиток територіальних громад у зарубіжних 
країнах 

Тема 1. Особливості функціонування 
територіальних громад у зарубіжних 
країнах 

6  2 - - - 4 

Разом 6  2    4 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

       

Усього 90 20 12 - - - 54 
 
6. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 
Лекція 1. Поняття територіальної громади як первинного суб’єкта 

місцевого самоврядування (2 години) 
Сутність територіальної громади. Предмет дисципліни.  Мета та завдання 

дисципліни. Об’єкт та суб’єкт дисципліни. Функції дисципліни "Територіальна 
громада у системі місцевого самоврядування". Місце територіальної громади в 
системі місцевого самоврядування. Поняття територіальної громади в 
нормативно-правових актах України. Вітчизняні та зарубіжні теорії про 
територіальну громаду. Взаємодія територіальних громад з органами місцевого 
самоврядування та місцевими державними адміністраціями. 

Ключові слова: концепції (теорії) територіальних громад, місцеве 
самоврядування, територіальна громада. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-7; 12; 13; 16 

Додаткові: 1; 4; 6    

   Лекція 2. Ознаки територіальної громади як первинного суб’єкта 
місцевого самоврядування (2 години) 

  Територіальна громада як складна "кумулятивна" форма суспільної 
організації. Роль територіальної громади в активному вирішенні соціально-
економічних проблем. Підходи до вивчення територіальних спільнот. Головні 
ознаки територіальної громади. Територіальна громада як суб’єкт 
підприємницької діяльності у сфері надання громадських послуг. Участь 
територіальної громади у місцевому самоврядуванні. 
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Ключові слова: громадські послуги, ознаки територіальної громади, 
територіальні спільноти. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-7; 12; 13; 16 

Додаткові: 1; 4; 6    
 

  Лекція 3. Види територіальних громад в Україні (2 години) 
  Питання про види територіальних громад у вітчизняній літературі. Види 
територіальних громад у зарубіжній літературі. Зв'язок понять "територіальна 
громада" та "територіальна" спільність. Основні види територіальних громад. 
Територіальна громада як інститут громадянства та громадянського 
суспільства. Відмінність територіальних громад від національно-
територіальних утворень.  

 Ключові слова: види територіальних громад, громадянське суспільство, 
територіальна громада, територіальна спільність. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-7; 12; 13; 16 

Додаткові: 1; 4; 6    
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Змістовий модуль 2. Становлення та розвиток територіальної громади в 
Україні  
  Лекція 4. Еволюція розвитку територіальної громади в Україні до 
початку ХХ ст. (2 години) 
   Витоки територіальної громади в Україні. Територіальні громади східних 
слов'ян. Сільська громада в Україні в добу Київської Русі. Міська і волосна 
громади та їхні органи. Розвиток територіальних громад в Галицько-
Волинському князівстві. Територіальна громада в правовій системі Великого 
князівства Литовського та королівства Польського. Структура територіальних 
громад та їх керівники. Соціально-політичні умови та козацькі традиції 
територіальної громади Запорозької Січі. Територіальна громада в Гетьманській 
державі. Міські та сільські громади Гетьманщини. Територіальна громада на 
українських землях в умовах наступу Російської імперії на самоврядування 
України. Територіальні громади Східної Галичини, Північної Буковини та 
Закарпаття в ХІХ - на початку ХХ ст.  

Ключові слова: верв, війт, віче, волосна громада, земства, козацька 
громада, магдебурзьке право, міські думи. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 3; 4; 6; 7; 10; 11; 12 
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  Додаткові: 2; 3; 11 
 
   
Лекція 5. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в 
ХХ - на початку ХХІ ст. (2 години) 
 Революційна ситуація в Україні та організація діяльності органів місцевого 
самоврядування в період Української Центральної ради. Територіальна громада 
в Україні в добу Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР. 
Західноукраїнська Народна Республіка та її органи місцевого самоврядування. 
Територіальна громада на західноукраїнських землях у складі Другої Речі 
Посполитої, Чехословацької республіки і Румунської монархії. Територіальна 
громада в Українській РСР (20-80 ті рр. ХХ ст.). Відновлення і розвиток 
місцевого самоврядування в умовах незалежності України. 

Ключові слова: міська рада, об’єднана територіальна громада, сільська 
рада. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 3; 6-8; 10-12 

  Додаткові: 7 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
Змістовий модуль 3. Політико-правові вчення про територіальну громаду 
як суб’єкт місцевого самоврядування 

 Лекція 6. Основні теорії походження місцевого самоврядування та 
становлення наукових знань про територіальну громаду (2 години) 

 Особливості формування науки про місцеве самоврядування. 
Формування уявлень про місцеве самоврядування в епоху античності. 
Розвиток думки про місцеве самоврядування в добу Середньовіччя. 
Особливості розвитку наукових досліджень про територіальну громаду в 
системі місцевого самоврядування в Новий час. Становлення теорій про 
місцеве самоврядування та територіальну громаду як їхній суб’єкт. Соціально-
класова теорія місцевого самоврядування. 

Ключові слова: соціально-класова теорія, теорія місцевого 
самоврядування, теорія територіальної громади. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 6; 7; 12-16 

  Додаткові: 1; 4; 5-8; 12 
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Лекція 7. Сучасні концепції самоврядування територіальної громади (2 
години) 
   Концепції самоврядування територіальних громад на теренах України під 
час Другої Світової війни. Вплив Другої Світової війни на формування 
наукових концепцій територіальних громад в країнах Західної Європи та 
Північної Америки. Розвиток концепції самоврядування територіальних громад 
після ІІ Світової війни. Основні концепції в країнах Західної Європи в другій 
половині ХХ ст. Теорія дуалізму муніципального управління.  

Ключові слова: концепції самоврядування територіальних громад, 
наукові концепції територіальних громад, теорія дуалізму муніципального 
управління. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 6; 7; 12-16 

  Додаткові: 1; 4; 5-8; 12 
 
  Лекція 8. Розвиток територіальної громади - перспективний напрям 
сучасної наукової думки (2 години) 
  Особливості підготовки наукових та практичних працівників у контексті 
становлення місцевого самоврядування в Україні. Зарубіжний досвід 
підготовки працівників для органів місцевого самоврядування. Система 
підготовки університетських працівників для органів місцевого 
самоврядування. Система університетської підготовки розвитку 
територіальних громад у США та країнах Західної Європи. Навчальні та 
освітні програми розвитку місцевих спільнот.    

Ключові слова: працівник комунальних служб, працівник органів 
місцевого самоврядування, місцеві спільноти. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 6; 7; 12-16 

  Додаткові: 1; 4; 5-8; 12 
 
  Семінарське заняття 1. Розвиток територіальної громади - 
перспективний напрям сучасної наукової думки (2 години) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 6; 7; 12-16 

  Додаткові: 1; 4; 5-8; 12 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 
Змістовий модуль 4. Статус територіальної громади як суб’єкта місцевого 

самоврядування 
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  Лекція 9. Форми діяльності територіальних громад (2 години) 
  Специфіка форм діяльності територіальних громад. Залежність форм 
діяльності територіальних громад від місцевого самоврядування та 
волевиявлення громадян. Форми безпосереднього волевиявлення громадян. 
Місцеві референдуми як форми безпосередньої демократії в органах місцевого 
самоврядування. Принципи проведення місцевих референдумів. Особливості 
проведення місцевих та регіональних виборів в Україні. Особливості 
проведення місцевих виборів в США, Франції, Швейцарії, Італії, Німеччині, 
Польщі.   

Ключові слова: місцеві вибори, місцеві референдуми, регіональні 
вибори, форми волевиявлення територіальних громад. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-9; 12-14; 16 
  Додаткові: 5; 6; 12; 14 

 
     Лекція 10. Функції територіальних громад (2 години) 
     Роль Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у 
виробленні функцій територіальних громад. Теорія функцій територіальних 
громад. Функціональний аналіз діяльності територіальних громад. Функції 
територіальних громад. Функції представницьких органів місцевого 
самоврядування.  

Ключові слова: місцеве самоврядування, функції представницьких 
органів місцевого самоврядування, функції територіальних громад. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-9; 12-14; 16 

   Додаткові: 5; 6; 14 
 
  Семінарське заняття 2. Форми діяльності територіальних громад (2 
години) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-9; 12-14; 16 
  Додаткові: 5; 6; 12; 14 

 
     Семінарське заняття 3. Функції територіальних громад (2 години) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-9; 12-14; 16 

   Додаткові: 5; 6; 14 
 

  Семінарське заняття 4. Статут територіальної громади як основний 
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нормативний акт її діяльності 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 2; 5-9; 12-14; 16 
   Додаткові: 5; 6; 14 

 
   Семінарське заняття 5. Основні тенденції становлення 
територіальних громад та перспективи розвитку місцевого 
самоврядування в Україні (2 години) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1; 2; 5-9; 12-14; 16 
   Додаткові: 5; 6; 13; 14 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

       Змістовий модуль 5. Становлення та розвиток територіальних 
громад у зарубіжних країнах 
 Семінарське заняття 6. Особливості функціонування територіальних 
громад у зарубіжних країнах (2 години) 

     Рекомендовані джерела: 
Основні: 6; 12; 15; 16 

Додаткові: 7    
 
7. Контроль навчальних досягнень 
 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 3 3 2 2 - - 
Відвідування 
семінарських занять 

1 - - - - 1 1 4 4 1 1 

Відвідування 
практичних занять 

- - - - - - - - - - - 
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Робота на 
семінарському занятті 

10 - - - - 1 10 4 40 1 10 

Робота на практичному 
занятті 

- - - - - - - - - - - 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

- - - - - - - - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

10 1 10 1 10 - - - - - - 

Виконання модульної 
роботи 

20 - - 1 20 - - 1 20 - - 

Виконання ІНДЗ 20     - - - - - - 
Разом -  13  32  14 - 66 - 11 
Максимальна кількість балів: 156 
156:100=1,56. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,56 
= загальна кількість балів. 

- 

 
 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Самостійна робота 1. Скласти таблицю «Концепції територіальної громади як 
основи місцевого самоврядування» (20 годин): 

 
Основні концепції територіальної 

громади 
Автор(и), основний зміст 

  
 

Самостійна робота 2. Скласти таблицю «Еволюція становлення та 
розвитку територіальної громади в Україні» (20 годин): 

 
Основні етапи становлення та розвитку 

територіальної громади в Україні 
Перебіг головних подій 

  
 

Критерії оцінювання: 
- змістовність – 5 балів 
- відповідність темі та стилю оформлення – 5 балів 

 
7.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 20 питань.  
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Види тестових завдань: 
− Із вибором однієї правильної відповіді; 
− На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
− Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 
− Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 
пам’яті; 
− Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 20 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Екзамен 

 
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 
1. Дайте визначення поняття "Територіальна громада". 
2. Яким чином територіальна громада впливає на організацію роботи 

органів місцевого самоврядування? 
3. Розкрийте мету та завдання дисципліни. 
4. Покажіть місце територіальної громади в системі місцевого 

самоврядування. 
5. Яку роль відіграє Закон України "Про місцеве самоврядування" в 

становленні та розвитку територіальної громади"? 
6.  Коли була прийнята "Європейська Хартія місцевого самоврядування"? 
7.  У чому полягають головні ознаки територіальної громади як 

первинного суб’єкта місцевого самоврядування? 
8.  Які об’єднання входять до складу територіальної громади? 
9.  Яке гарантійне право людини на індивідуальність забезпечує 

територіальна громада? 
10.  Які ви знаєте головні підходи до вивчення територіальних спільнот? 
11.  Назвіть основні види територіальних громад. 
12.  У чому полягає зв'язок понять "територіальна громада" та 

"територіальна спільність"? 
13.  Які ви знаєте основні види територіальних громад згідно з українським 

законодавством? 
14.  Що таке первинні соціальні колективи? 
15.  Розкрийте сутність поняття "громада". 
16.  Вкажіть правову та територіальну основу сільської громади в період 

Київської Русі. 
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17.  Хто керував територіальними громадами України а литовсько-польську 
добу? 

18.  Покажіть еволюцію територіальної громади в Українській козацькій 
державі в другій половині XVII ст. 

19.  Дайте порівняльну характеристику розвитку територіальних громад в 
Наддніпрянській та Західній Україні в ХІХ - на початку ХХ ст. 

20.  Проаналізуйте роль земств в організації територіальної громади. 
21.  Дайте порівняльну характеристику розвитку системи місцевого 

самоврядування в Наддніпрянській Україні в дореволюційні часи та в добу 
Української Центральної Ради. 

22.  Чим відрізнялася структура територіальної громади в Україні в добу 
Гетьманату та Директорії УНР? 

23.  Чи діяли органи місцевого самоврядування в Україні під час Другої 
Світової війни? 

24.  Яким чином впливали територіальні громади на вирішення проблем 
місцевого значення в період "перебудови"? 

25.  Висвітліть еволюцію розвитку територіальних громад та системи 
місцевого самоврядування в умовах незалежності України. 

26.  Коли виникли перші уявлення про місцеве самоврядування та 
територіальну громаду? 

27.  З чим пов’язане буття місцевого самоврядування? 
28.  Що є ідейним джерелом місцевого самоврядування? 
29.  Коли відбулася трансформація місцевої влади в Європі? 
30.  У чому полягала сутність виборчих реформ? 
31.  Яка теорія територіальної громади була пануючою на Заході після 

Другої Світової війни? 
32.  Назвіть основні концепції самоврядування територіальних громад у 

другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. 
33.  У чому полягала сутність теорії дуалізму муніципального управління? 
34.  Проаналізуйте вплив західних теорій на Україну. 
35.  Яким чином Конституція України визначає територіальну громаду як 

первинний суб’єкт місцевого самоврядування? 
36.  У чому полягають головні особливості підготовки працівників для 

органів місцевого самоврядування? 
37.  Які вищі навчальні заклади України готують фахівців для 

територіальних громад? 
38. Які існують напрямки, спеціалізації у підготовці спеціалістів з розвитку 

місцевих спільнот в Україні? 
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39.  Вкажіть основні напрямки, спеціалізації у підготовці спеціалістів з 
розвитку місцевих спільнот за кордоном. 

40.  Яким чином здійснюється планування розвитку місцевих спільнот? 
41. Назвіть основні форми безпосереднього волевиявлення громадян. 
42.  Назвіть основні принципи проведення місцевих референдумів. 
43.  Вкажіть головні стадії проведення місцевих референдумів. 
44.  Яким чином поділяються референдуми за суб’єктами? 
45.  Дайте класифікацію референдумів за часом проведення. 
46.  Коли був прийнятий Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні"? 
47.  Назвіть основні функції представницьких органів місцевого 

самоврядування. 
48.  У чому полягає функціональний аналіз діяльності територіальних 

громад? 
49.  Що розуміють під функціями місцевого самоврядування? 
50.  Дайте класифікацію функцій територіальної громади. 
51.  Назвіть головні нормативно-правові акти з питань розвитку 

територіальних громад. 
52.  Які документи включають нормативно-правові з питань місцевого 

самоврядування?  
53.  Якою статтею Конституції України передбачено видання нормативно-

правових актів органами місцевого самоврядування? 
54.  Коли були прийняті перші Хартії Середньовічних Європейських міст? 
55. Назвіть основні статути територіальних громад, які були прийняті в 

Європейських країнах? 
56.  У чому полягає сутність місцевого самоврядування як багатовекторного 

явища? 
57.  Розкрийте основні форми участі громадян у здійсненні місцевого 

самоврядування. 
58. Що таке петиції? 
59. Проаналізуйте роль людського фактору в муніципальному житті міст 

України. 
60. Вкажіть основні напрямки вдосконалення роботи територіальних громад 

у контексті розвитку місцевого самоврядування. 
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7.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
1. Батанов О. В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в 
Україні [Текст]: монографія / О. В. Батанов. - К.: Інститут держави і права імені 
В.М. Корецького НАН України, 2001. - 260 с.  
2. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) 
[Текст]: Навч. посіб. / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – 
К.: Атіка, 2000. – 304 с.  
3. Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні. Історико-правове дослідження 
[Текст]: монографія / П. Ф. Гураль. - Л.: Львів ДУВС "Край", 2008. - 468 с. 
4. Дорошенко Д. І. Нарис історії України [Текст] / Д. І. Дорошенко. - Л.: Світ, 
1991. - 576 с. 
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [Текст] // Відомості 
Верховної Ради. - 1997. - ст.170. 
6. Кравченко В. В. Муніципальне право України [Текст]: Навч. посіб. / В. В. 
Кравченко, М. В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.  
7. Куйбіда В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в 
Україні [Текст] / В. С. Куйбіда. - Л.: Літопис, 2001. - 375 с.  
8. Куйбіда В. С. Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності 
органів місцевого самоврядування [Текст] / В. С. Куйбіда. - К.: МАУП, 2003. - 
568 с.  
9.  Куйбіда В. С. Принципи і методи діяльності органів місцевого 
самоврядування в Україні [Текст] / В. С. Куйбіда. - К.: МАУП, 2004. - 431 с.  
10. Історія держави і права України [Текст]. У 2-ох частинах. [За за. ред. акад. 
Академії правових наук України А. Й. Рогожина]. - К.: Ін Юре, 1996. - Ч.1. - 368 
с.; Ч.2. - 370 с. 
11. Історія України [Текст]: Нове бачення. - К., 1996. - Т.2. - 496 с. 
12. Любченко П. М. Муніципальне право України [Текст]: навч. посіб. / П. М. 
Любченко; НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук 
України. - Х.: ФІНН, 2012. - 495 с.  
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13. Місцеве самоврядування [Текст]: Збірник нормативно-правових актів. – Х: 
Гриф, 2002. – 688 с.  
14. Муниципальное право [Текст]:Учеб. для вузов. [Под ред. А. М. Никитина]. - 
М., 2000. - 377 с.  
15.Муніципальне право зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / Академія 
муніципального управління (м.Київ) . - К. : Знання України, 2005 . - (Серія 
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