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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

_______________ 

(шифр і назва) 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

7.03040201, 

правознавство 

(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

правознавство 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2012-й 2012-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 54 

самостійної роботи 

студента – 52,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

 

18 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 10 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

52,5 год. 94 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 54/52,5 

для заочної форми навчання – 14/94 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: системне вивчення законодавчих основ регулювання місцевого 

самоврядування зі з’ясуванням окремих прав та обсягу повноважень органів 

місцевого самоврядування, розкриття юридичних аспектів напрямків діяльності 

органів місцевого самоврядування, виходячи з наданих законодавством до їх 

відання повноважень, розкриття спірних питань, які виникають у результаті 

здійснення цих повноважень, формування у слухачів теоретичних і практичних 

знань в сфері захисту прав місцевого самоврядування, ознайомлення з 

елементами та моделями захисту цих прав у судовому порядку, набуття знань 

щодо призначення органів прокуратури щодо захисту інтересів територіальної 

громади, особливості участі представників місцевого самоврядування у судах 

до чинного законодавства України. 

При вивченні навчальної дисципліни «Судовий захист прав місцевого 

самоврядування» студент повинен користуватися знаннями, які він отримав при 

засвоєнні таких навчальних дисциплін як «Конституційне право України», 

«Комунальне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», 

«Господарське право», «Адміністративний процес», «Господарський процес», 

«Цивільний процес». 

Завдання:  

Ознайомити з юридичними аспектами захисту прав місцевого 

самоврядування, напрямків та видів (способів) захисту цих прав у судовому 

порядку. 

Проводити аналіз чинного законодавства України та практики 

застосування законодавчих актів в сфері судового захисту прав місцевого 

самоврядування. 

Виявляти особливості здійснення повноважень місцевого 

самоврядування та елементів судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Класифікувати джерела права в галузі місцевого самоврядування та 

судового захисту прав місцевого самоврядування. 

Здійснювати аналіз правовідносин і застосовування норм законодавства 

в сфері місцевого самоврядування та судового захисту прав місцевого 

самоврядування. 

Визначати особливості правового регулювання рівень в сфері судового 

захисту прав місцевого самоврядування 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні напрямки та особливості захисту прав місцевого 

самоврядування 

вміти: на практиці складати процесуальні документи, що пов’язані з 

захистом місцевого самоврядування в Україні 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Судовий захист прав місцевого самоврядування. 

 

Тема 1. Загальнотеоретичні основи захисту прав місцевого 

самоврядування. 

Законодавчі основи регулювання місцевого самоврядування в Україні. 

Правовий статус, повноваження, відповідальність органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Представники органів місцевого самоврядування та їх повноваження в 

ході судових засідань. 

Участь прокуратури в судових засіданнях в інтересах місцевого 

самоврядування. 

Звернення прокуратури до судових органів з позовами, у яких 

відповідачами є органи місцевого самоврядування. 

Порядок виконання судових рішень за наслідками здійснення правосуддя 

щодо захисту прав місцевого самоврядування. 

 

 

Тема 2. Види, способи захисту прав місцевого самоврядування. 

Захист прав місцевого самоврядування за напрямками роботи та під час 

реалізації повноважень, наданих законодавством органам та посадовим особам 

місцевого самоврядування в різних сферах життєдіяльності громади. 

Види та способи захисту прав місцевого самоврядування: Окремі 

положення досудового врегулювання спорів як альтернативи звернення до суду 

в різноманітних сферах правого регулювання в законодавстві та безпосередньо 

судовий захист прав місцевого самоврядування. 

Форми реалізації судової влади та особливості захисту прав місцевого 

самоврядування в різних формах судочинства. 

 

Тема 3. Судовий захист прав місцевого самоврядування в сфері 

земельних відносин. 

Основні положення земельного законодавства в Україні, що стосуються 

інтересів місцевого самоврядування. 

Завдання, функції та повноваження органів місцевого самоврядування, 

що діють в сфері земельних відносин. 

Судовий захист прав місцевого самоврядування в сфері земельних 

відносин. 

 

 

Тема 4.  Діяльність в сфері тендерних закупок та захист прав по 

цьому напрямку на рівні місцевого самоврядування у судах. 

Правові основи тендерного законодавства в Україні. 

Створення та порядок роботи комітету з конкурсних торгів. Функції 

комітету з конкурсних торгів. 

Діяльність сектору з конкурсних торгів.  
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Спірні питання, які виникають за результатами проведення засідань 

комітету з конкурсних торгів та захист прав місцевого самоврядування у цій 

сфері. 

 

 

Тема 5.  Захист прав місцевого самоврядування у судовому порядку з 

питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком території та 

забудовою відповідного населеного пункту. 

Засади містобудівного законодавства. 

Правові конфлікти, що виникають з суб’єктами, які здійснюють 

господарську або іншу економічну діяльність, пов’язану із забудовою 

населеного пункту та захист прав місцевого самоврядування у судовому 

порядку. 

Досудове вирішення спірних питань, підготовка позовних заяв та їх 

обґрунтування за договорами пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту. 

 

Тема 6. Захист прав місцевого самоврядування в сфері фінансів та 

бюджетних відносин у судах. 

Правові засади функціонування бюджетної системи та основи 

бюджетного процесу. 

Використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, 

які здійснюються органами місцевого самоврядування. 

Повноваження органів місцевого самоврядування, що діють в сфері 

бюджетних (фінансових) відносин. 

Судові спори, що виникають із бюджетних (фінансових) відносин та 

захист прав місцевого самоврядування під час їх розгляду судами. 

 

Тема 7. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо захисту у 

судовому порядку речових прав на нерухоме майно комунальної форми 

власності. 

Право комунальної власності та інші пов’язані з цим правом речові права. 

Нерухоме майно як складова матеріальної основи місцевого 

самоврядування та правові положення, що регулюють створення та 

використання цієї матеріальної бази. 

Право органів місцевого самоврядування на створення підприємств, 

установ і організацій та закріплення за ними комунального майна. 

Захист порушених речових прав на нерухоме майно, що належить до 

комунальної форми власності в судовому порядку. 

 

Тема 8. Судовий захист прав місцевого самоврядування в галузі 

житлово-комунального господарства. 

Законодавче регулювання в галузі житлово-комунального господарства. 

Повноваження органів місцевого самоврядування, що діють в сфері 

житлово-комунальних відносин. 

Захист житлових прав дітей 
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Захист порушених прав місцевого самоврядування в житлово-

комунальній сфері, що пов’язані з виконанням договорів найму, інших 

правочинів. 

 

Тема 9. Захист прав місцевого самоврядування за позовами про 

стягнення матеріальної та моральної шкоди (інших платежів) у судах. 

Відносини органів місцевого самоврядування з іншими суб’єктами 

правовідносин по яких можливе стягнення шкоди (інших платежів). 

Відповідальність та судовий захист органами місцевого самоврядування 

за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду. 

Захист прав місцевого самоврядування у судах в частині шкоди, 

заподіяної юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, 

дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Судовий захист прав місцевого самоврядування 

Тема1. Загально-

теоретичні 

основи захисту 

прав місцевого 

самоврядування. 

12,5 2 4   6,5 12 - 1   11 

Тема 2. Види, 

способи захисту 

прав місцевого 

самоврядування. 

11 2 4   5 12,5 0,5 1   11 

Тема 3. Судовий 

захист прав 

місцевого 

самоврядування в 

сфері земельних 

відносин. 

11 2 4   5 12,5 0,5 1   11 

Тема 4. 

Діяльність в 

сфері тендерних 

закупок та захист 

прав по цьому 

напрямку на рівні 

місцевого 

самоврядування у 

судах. 

12 2 4   6 12,5 0,5 1   11 

Тема 5. Захист 

прав місцевого 

самоврядування у 

судовому 

12 2 4   6 12,5 0,5 1   11 
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порядку з питань, 

пов’язаних із 

соціально-

економічним 

розвитком 

території та 

забудовою 

відповідного 

населеного 

пункту. 

 

Тема 6. Захист 

прав місцевого 

самоврядування в 

сфері фінансів та 

бюджетних 

відносин у судах. 

12 2 4   6 12 0,5 1   10,5 

Тема 7. 

Діяльність 

органів місцевого 

самоврядування 

щодо захисту у 

судовому 

порядку речових 

прав на нерухоме 

майно 

комунальної 

форми власності. 

12 2 4   6 11 0,5 1   9,5 

Тема 8. Судовий 

захист прав 

місцевого 

самоврядування в 

галузі житлово-

комунального 

господарства. 

12 2 4   6 11 0,5 1   9,5 

Тема 9. Захист 

прав місцевого 

самоврядування 

за позовами про 

стягнення 

матеріальної та 

моральної шкоди 

у судах та 

відмінність від 

стягнення інших 

платежів. 

12 2 4   6 12 0,5 2   9,5 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

106,5 18 36   52,5 108 4 10   94 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Загальнотеоретичні основи захисту прав місцевого 

самоврядування. 

5 

2 Види, способи захисту прав місцевого самоврядування. 5 

3 Судовий захист прав місцевого самоврядування в сфері 

земельних відносин. 

5 

4 Діяльність в сфері тендерних закупок та захист прав по 

цьому напрямку на рівні місцевого самоврядування у 

судах. 

5 

5 Захист прав місцевого самоврядування у судовому 

порядку з питань, пов’язаних із соціально-економічним 

розвитком території та забудовою відповідного 

населеного пункту. 

5 

6 Захист прав місцевого самоврядування в сфері фінансів 

та бюджетних відносин у судах. 

5 

7 Діяльність органів місцевого самоврядування щодо 

захисту у судовому порядку речових прав на нерухоме 

майно комунальної форми власності. 

5 

8 Судовий захист прав місцевого самоврядування в галузі 

житлово-комунального господарства. 

5 

9 Захист прав місцевого самоврядування за позовами про 

стягнення матеріальної та моральної шкоди у судах та 

відмінність від стягнення інших платежів. 

6 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Участь представників органів місцевого самоврядування 

та їх повноваження в ході судових засідань 

15,5 

2 Місце прокуратури під час захисту  інтересів місцевого 

самоврядування у судах. 

14 

3 Особливості захисту прав місцевого самоврядування в 

різних формах судочинства. 

14 

4 Захист прав місцевого самоврядування: види та способи: 

місце судового захисту. 

15 

5 Роль виконавчих органів місцевого самоврядування, що 

діють в сфері земельних відносин щодо захисту прав 

місцевого самоврядування у судах. 

15 

6 Міський голова як гарант захисту прав місцевого 

самоврядування у судовому порядку. 

14,5 

7 Участь місцевого самоврядування в сфері тендерних 

закупок та можливості судового захисту по цьому 

напрямку. 

13,5 

8 Підготовка до судового розгляду з питань щодо захисту 

прав місцевого самоврядування, пов’язаних з 

неправомірною забудовою населеного пункту. 

13,5 

9 Судові спори, що виникають з бюджетних (фінансових) 

відносин та захист прав місцевого самоврядування під 

час їх розгляду судами. 

13,5 

10 Відшкодування шкоди як відстоювання прав місцевого 

самоврядування у судовому порядку. 

9 

11 Інститут судового захисту речових прав пов’язаних з 

комунальною власністю територіальної громади. 

9 

 Разом  146,5 

 

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, 

при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним 

керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної 

роботи. 

 

Види самостійної роботи студентів: 

1 Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних 

занять. 

2. Пошуково-аналітична робота. 

 

Форми самостійної роботи студентів: 

1. Опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу. 

2. Виконання домашніх завдань. 
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3. Підготовка до семінарських занять. 

4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю. 

5. Розв’язання і письмове оформлення задач. 

6. Систематизація вивченого матеріалу курсу. 

7. Виконання індивідуальних завдань. 

 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Судовий захист 

прав місцевого самоврядування» передбачає підготовку до поточних 

аудиторних занять. Робота повинна проводитися протягом всього семестру, а її 

зміст визначатися робочою програмою курсу. При виконанні завдань необхідно 

використовувати матеріали підручників, монографій, публікацій в періодичних 

виданнях, збірники документів, ресурси Інтернет. 

При виконанні даної роботи необхідно надати їй практичну 

спрямованість, тобто студенти не повинні обмежуватися знайомством зі 

змістом підручників, монографій, публікацій в періодичних виданнях, 

вивченням текстів конституцій, веб-сайтів вищих органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських 

організацій зарубіжних країн. Важливе також дослідження різних проектів 

нормативних актів як загальнодержавного значення, так і локальних.  

Студентам не ставиться жорстких обмежень при виборі напрямку роботи, 

при підборі матеріалу, що досліджується, і інформаційних ресурсів. Обов'язкові 

вимоги при виконанні завдань стосуються сфери дослідження, яка зумовлена 

робочою програмою навчальної дисципліни. Перелік тем наведений у програмі, 

оформлення результатів роботи і термінів виконання додається. 

 

Для самостійної та індивідуальної роботи на вибір пропонуються три 

основних напрямки роботи:  

 

Індивідуальний науковий проект 

Підготовка схем і таблиць 

Розробка завдань 

 

 

Індивідуальний науковий проект готується студентом за вимогами 

курсових робіт, але за меншим обсягом (до 10 стор., від 10 джерел). Мета 

проекту – розкрити питання курсу, використовуючи наукові методи 

дослідження. 

Підготовка схем і таблиць здійснюється по кожній з тем, відповідно до 

робочої програми навчальної дисципліни. По можливості схеми і таблиці 

повинні охоплювати всі питання, що містяться в планах лекцій.  

Завдання повинні складатися по одній темі. Вони повинні мати 

однозначне рішення. Рішення необхідно додати до змісту завдання. Крім 

рішення до змісту завдання необхідно додати витяги з конституцій або 

законодавства зарубіжних країн, які дозволяють вирішити це завдання. 

Після вибору відповідного напрямку роботи студенти повинні скласти 

програму безпосередньо роботи. Тут необхідно обов'язково сформулювати 
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назву і зміст кожного етапу роботи, а також намітити основні дати виконання 

цих етапів (тобто скласти календарний план).  

Самостійна робота виконується студентами індивідуально або в 

підгрупах чисельністю 2-3 особи у кожній. Розподіл на підгрупи здійснюється 

студентами самостійно або викладачем. Розподіл обов’язків по виконанню 

завдання в кожній підгрупі здійснюється студентами самостійно. Кожна 

підгрупа повинна надати як результат матеріали на паперовому носії та в 

електронній формі.  

 

7. Методи навчання 

Методика проблемного навчання, евристичне навчання. 

Лекції, семінари, дискусії та ін. 

 

8. Методи контролю 

Поточне тестування, оцінка самостійної роботи 

Підсумковий тест (екзамен) 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота   

 

Загалом 
 

т1 

Т

т2 

Т

т3 

Т

т4 

 

т5 

 

т6 

 

т7 

Т

т8 

 

т9 

Самостійна 

робота 

Підсумковий 

тест 

 

4,5 

1

4,5 

1

4,5 

1

4,5 

5

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

2

4,5 

 

4,5 

 

9,5 

 

50 

 

100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Арутюнян Г. Непосредственная (прямая) демократия / Г. Р. Арутюнян, 

М. В. Баглай // Конституционное право : энциклопедический словарь. — М.: 

Норма, 2006. - С. 283-284. 

2. Ставнійчук М. І. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя / М. 

І. Ставнійчук // Конституційне право України / за ред. В. Ф. Погорілка. — К.: 

Наукова думка, 2000. - С. 292. 

3. Игнатенко В.Н. Законодательство Украины о местном самоуправлении: 

Сб. норматив. актов. – Изд. шестое, с изменениями и дополнениями / Подгот. 

В.Н. Игнатенко. – Х.: ООО «Одиссей», 2008. – 512 с. 

4. Теліпко В.Е., Панасюк С.А. Науково-практичний коментар Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 400 с. 

5. Комунальне право України: навчальний посібник. В.Д. Волков, Р.Ф. 

Гринюк, І.С. Щебетун та інш. – Донецьк: ДонНУ, 2007 – 232с. 

6. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.. ; за ред. С.Г. Серьогіної. – 2-ге 

вид. переробл. та доповн. — Х. : Право, 2011. — 360 с. 

7. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 

4-х т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів України / Відп. 

ред.. В.Г. Ротань. – Кю: Юридична книга; Севастополь: Ін-т юрид. дослід., 

2008. – 848 с. (Нормат. док. та комент.) 
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8. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в 

Україні (в схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с. 

9. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського 

кодексів України / Під редакцією Яреми А.Г., Ротаня В.Г. – К.: Реферат, 2005. – 

336 с. 

10. Олійник І., Безбожна О. Механізм реалізації рішень Конституційного 

Суду України та місце інституту відповідальності у ньому // Право України. – 

2008. - №5. – С. 109 – 113. 

11. Стрижак А. Конституційне судочинство в Україні: здобутки і 

проблеми /А. Стрижак // Право України. – 2008. - №1. – С. 7. 

12. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. — 

Т. 2. — К.: Укр. енцикл., 1999. — С. 353. 

13. Законодавство України про адміністративні правопорушення та 

адміністративне судочинство: Посібник. — К.: Прецедент, 2007. — 158 с. — 

(Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю; Вип. 12). 

14. Кузьменко С.Г. Гражданский процесс в вопросах и ответах: Учебное 

пособие. – Донецк: Академия, 1998. – 88 с. 

15. Бірюкова А.М., Грек Б.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. Зразки 

процесуальних документів: Посібник. — К.: Прецедент, 2006. — 176 с. — 

(Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю; Вип. 1). 

16. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського 

Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, випр., 

доп. – К.: Реферат,2007. – 848 с. 

17. Комунальне право України: навчальний посібник. В.Д. Волков, Р.Ф. 

Гринюк, І.С. Щебетун та інш. – Донецьк: ДонНУ, 2007 – 232с. 

18. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні 

зобов’язання. За загальною редакцією І.І. Балаклицького, — К.: Юрисконсульт, 

2007. — 611 с. 

19. Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах / 

Верховний Суд України, упоряд. : Ярема А.Г., Сидорова Л.В. – К. : Вид. Дім 

«Ін Юре», 2006. – 459 с. 

20. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – 

К.: Конус-Ю, 272 с. 

21. Волік В.В. Правове регулювання обов’язкових платежів, що пов’язані 

зі справлянням правосуддя: монографія / В.В. Волік. – Донецьк: Вид-во 

«Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 182 с. 

22. Шість надійних способів захисту в договірних відносинах: неустойка, 

порука, гарантія, завдаток, застава, при тримання / С. Кирилов, С. Новіков, А. 

Риндя, Л. Солошенко. – Х.: Фактор, 2007. – 176 с. 

23. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: 

Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець 

Фурса С.Я., КНТ, 2005. – 256 с. 
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24. Гузь Л.Є. Підстави для скасування судових рішень (ухвал) та способи 

запобігання їх виникнення при розгляді цивільних справ в судах. — Х.: ВПФ 

«Поліграфіст», 2006 р. 

25. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар 

Цивільного процесуального кодексу Укураїни. – К.: Істина, 2006. – 944 с. 

26. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України  / За 

ред.. В.М. Кравчука. – К.: Істина, 2007. – 632 с. 

27. Д.Д. Луспеник Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. – 

Харьків: Харьків юридичний, 2006. – 480 с. 

28. Д.Д. Луспеник «Настільна книга професійного судді при розгляді 

цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК 

України)». – Харьків: Харьків юридичний, 2005. – 640 с. 

29. Ляшенко Ю., Кобзан С., Левков В. Операції із землею. – Х.: Фактор, 

2007. – 824 с. 

30. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад.. 

НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 

2007. – 992 с. 

31. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України (із 

змінами і допов. станом на 22 верес. 2005 р.): Наук.-практ. комент. — Видання 

третє. — К.: Видавництво «Юстініан», 2007. — 672 с. 

32. Земельный кодекс Украины: Комментарий. Издание четвертое. Под 

редакц. Гетьмана А.П., Шульги М.В. — Х.: ООО «Одиссей», 2006. — 512 с. 

33. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За аг. 

ред.. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 

2007. – 896 с. 

34. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / 

За заг. ред. С.Я. Фурси – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 668 с. (Серія 

«Правова допомога») 

35. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. 

Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. — За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецендент, 

2006. – 293 с. 

36. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, 

статус, функції / В. Головатенко // Право України. – 2004. - №3. – С. 17. 

37. Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна 

документація: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 464 с. 

38. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник Практика застосування цивільного 

процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях). 

Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серия «Судова практика». Х.: Харьків 

юридичний, 2008. – 708 с. 

39. Олійник О.Б. Судова документація: Навч. посібник. – К.: Алерта, 

2007. – 282 с. 

40. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних 

спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, 

Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. — Х.: 

Право, 2005. – 384 с. 
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41. Кодекс административного судопроизводства Украины: Научно-

практический комментарий / Кивалов С.В., Пасенюк О.М., Харитонова Е.И. и 

др. Под ред. Кивалова С.В., Харитоновой Е.И. — Х.: ООО «Одиссей», 2006. — 

544 с. 

42. Науково-практичний коментар Господарського процесуального 

кодексу України / За ред.. О.І. Харитонової. – К.: Істина, 2006. – 272 с. 

43. Правознавство: словник термінів. За редакцією В.Г. Гончаренка. 

Навчальний посібник. – К.: Юрисконсульт, КНТ. – 2007. – 636 с. 

44. Правовая энциклопедия инвестирования строительства. Практическое 

пособие. – К.: Юридична практика, 2006. – 544 с. 

45. Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: Посібник. — 2-е вид., допов.і переробл. — К.: 

Парламентське вид-во, 2006. — 528 с. 

46. Рябець М.М., Зейкан Я.П., Тихоненко І.В. Як досягти успіху в 

цивільній справі? / Худож.-оформлювач І.В. Осипов. — Харьків: Фоліо, 2006. 

— 315 с. 

47. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – 
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61. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2, 

змінене і доп. / За рд. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992 с. 
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ред.. В.В. Онопенка. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 528 с. 
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