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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів:
3
Загальна кількість годин:
90
Рік вивчення дисципліни
2
за навчальним планом:
Семестр:
3
Тижневе навантаження (год.):
аудиторне:
2
самостійна робота:
4
Форма підсумкового
Залік
контролю:
Мова навчання:
Українська

Розподіл годин за навчальним планом
Вид занять

Форма навчання
Денна
Заочна

Лекції:

12

8

Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Самостійна робота:

12
66

4
76

Консультації:

-

-

Індивідуальні заняття:

-

-

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП
кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або
звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту kaf_ppr@tnu.edu.ua.
2. Програма навчальної дисципліни
Передумови для вивчення дисципліни: ступінь магістра або освітньокваліфікаційний
рівень
спеціаліста
спеціальності
081
Право
чи
спорідненої/еквівалентної спеціальності (зокрема, за результатами процедури
визнання іноземних документів про освіту іноземців).
Мета вивчення дисципліни:
Метою навчальної дисципліни «Конституційно-правове забезпечення
недоторканності приватного житла (прайвесі)» є розвиток загальних та фахових
компетентностей здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії для здійснення
ними науково-дослідницької, проєктно-аналітичної діяльності та викладацької
роботи у сфері конституційно-правового забезпечення, знання його джерел,
основних інститутів, роботи з нормативним матеріалом у процесі вирішення
конкретних правових ситуацій, які виникають у сфері публічних та приватних
відносин, а також проведення власного оригінального наукового дослідження у сфері
конституційно-правового забезпечення недоторканості приватного житла,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Предметом навчальної дисципліни «Конституційно-правове забезпечення
недоторканності приватного житла (прайвесі)» є конституційне право людини на
недоторканність житла, як одне із найголовніших особистих прав: право, яке
гарантує захист від втручань у володіння особи, забороняє безпідставне втручання в
особисте життя людини, шляхом незаконних посягань на недоторканність житла та
іншого володіння людини, а також найважливіший аспект гарантування цього права
шляхом судового захисту прав і свобод.
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Завданням
дисципліни
«Конституційно-правове
забезпечення
недоторканності приватного житла (прайвесі)» є формування у здобувачів
третього освітньо-наукового рівня вищої освіти знань та навичок аналізу основних
джерел конституційного права, його правових інститутів, визначення змісту поняття
прайвесі в конституційно-правовому регулюванні недоторканості приватного житла,
гарантування цього права; набуття досвіду роботи з правовими документами,
проведення власного наукового дослідження з питань договірного права, результати
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою
програмою):
ПРН 1. Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні
для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових
досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права.
ПРН 4. Планувати та виконувати наукові дослідження в галузі права та
дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик
з дотриманням норм професійної та академічної етики.
ПРН 5. Критично аналізувати та узагальнювати результати власних
досліджень і доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань
щодо досліджуваної наукової проблематики.
Програмні компетентності, що формуються у процесі вивчення
дисципліни
У результаті опанування навчальної дисципліни «Конституційно-правове
забезпечення недоторканності приватного житла (прайвесі)» здобувач третього
освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен володіти такими загальними (ЗК) та
фаховими (ФК) компетентностями:

Шифр та назва
компетентності

ЗК 1. Здатність до
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК 3. Здатність генерувати
нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність
використовувати
інформаційні та комунікаційні
технології.

Результати навчання
Уміння/
Знання
Комунікація
навички
Загальні компетентності (ЗК)

Відповідальність
і автономія

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 5

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 5

Фахові компетентності (ФК)
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ФК 2. Здатність
обґрунтовувати та захищати
методологію наукового
пізнання, результати
досліджень, проєкти.
Використання сучасних та
ефективних методик та
засобів їх досліджень у
самостійній науководослідній діяльності.
ФК 4. Здатність здійснювати
наукове тлумачення норм
національного законодавства,
в тому числі на деакупованих
територіях. Застосовувати
Європейське законодавство та
акти міжнародних наукових
інституцій та аналізувати їх
вплив на національне
законодавство. Володіти
нормопроєктною технікою
для складання практичних
рекомендацій по
вдосконаленню вітчизняних
та міжнародних нормативноправових актів.

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 1

ПРН 4

ПРН 5

ПРН 5

Зміст навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Недоторканність житла у системі захисту прав і свобод людини за
Конституцією України.
1. Положення Конституції України щодо гарантій недоторканості житла.
2. Кримінально-правова охорона недоторканності житла чи іншого володіння
особи встановлена.
3. Поняття житла особи за Цивільним кодексом України.
4. Положення постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах про
корисливі злочини проти приватної власності».
ТЕМА 2. Міжнародний досвід захисту права на недоторканність житла
(прайвесі)
1. Право особи на недоторканність житла в Загальної декларації прав людини.
2. Положення Міжнародного пакту про громадянські і політичні права щодо
захисту права на недоторканість житла.
3. Недоторконість житла за Конвенцією про захист прав людини та основних
свобод 1950 р.
ТЕМА 3. Історико-правові аспекти забезпечення недоторканності приватного
житла.
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1. Західна правова доктрина та концепція прайвесі.
2. Теоретичні підходи в науковій думці до концепції «трьох поколінь» прав
людини та місце в ній забезпечення права на недоторканість приватного
житла.
3. Відмінність рис категорії «особисті права» в контексті недоторканості
приватного житла.
ТЕМА 4. Судовий захист права забезпечення недоторканності приватного
житла: порівняльний аспект
1. Спільні та відмінні риси судового захисту у забезпеченні права на
недоторканість приватного житла в судах загальної юрисдикції,
адміністративних та господарських судах.
2. Підходи Констиуційного суду України до визначення та захисту права на
недоторканість приватного житла.
3. Концепція Європейського суду з прав людини щодо захисту права на
недоторканість житла, що міститься зокрема у рішення «Німітц проти
Німеччини», «Пантелеєнко проти України», «Смірнов проти Росії» .
ТЕМА 5. Колізії законодавства України щодо забезпечення недоторканності
приватного житла.
1. Проблематика термінологій.
2. Проблематика зберігання конфіденційної інформації.
3. Проблематика дотримання державою своїх негативних та позитивних
зобов’язань в забезпеченні права недоторканості житла.
ТЕМА 6. Прогалини в забезпеченні процедур та алгоритмів дій, щодо захисту
недоторканності приватного житла в умовах цифровізації та реформування
органів державної влади та судової системи України.
1. Четверте покоління прав – права людини в інформаційному просторі,
алгоритм захисту недоторканості житла в умовах цифровізації.
2. Прогалини в забезпеченні захисту прав недоторканості приватного житла в
умовах реформування органів державної влади.
3. Міжнародний досвід у вирішенні прогалин в забезпеченні процедур та
алгоритмів дій, щодо захисту недоторканості приватного житла в сучасних
умовах цифровізації.
3. Структура навчальної дисципліни
(тематичний план)
ДЕННА ФОРМА

у
с
ь
о
г
о

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
у тому числі

Тема 1. Недоторканність
житла у системі захисту
прав і свобод людини за
Конституцією України
Тема 2. Міжнародний
досвід захисту права на
недоторканність житла
(прайвесі)
Тема 3. Історико-правові
аспекти забезпечення
недоторканності
приватного житла
Тема 4. Судовий захист
права забезпечення
недоторканності
приватного житла:
порівняльний аспект
Тема 5. Колізії
законодавства України
щодо забезпечення
недоторканності
приватного житла
Тема 6. Прогалини в
збезпеченні процедур та
алгоритмів дій, щодо
захисту недоторканності
приватного житла в
умовах цифровізації та
реформування органів
державної влади та
судової системи України.
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сам.роб.

інд

раво р.

лекції

семінари

7

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

21

2

2

17

21

2

2

17

90

12

12

66

Залік
Усього годин

ЗАОЧНА ФОРМА

у
с
ь
о
г
о

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
у тому числі

Тема 1. Недоторканність
житла у системі захисту
прав і свобод людини за
Конституцією України.
Тема 2. Міжнародний
досвід захисту права на
недоторканність житла
(прайвесі)
Тема 3. Історико-правові
аспекти забезпечення
недоторканності
приватного житла
Тема 4. Судовий захист
права забезпечення
недоторканності
приватного житла:
порівняльний аспект
Тема 5. Колізії
законодавства України
щодо забезпечення
недоторканності
приватного житла
Тема 6. Прогалини в
збезпеченні процедур та
алгоритмів дій, щодо
захисту недоторканності
приватного житла в
умовах цифровізації та
реформування органів
державної влади та
судової системи України.

сам.роб.

інд

раво р.

лекції

семінари

8

11

2

1

8

13

2

1

10

11

2

1

8

13

2

1

10

20

20

20

20

Залік
Усього годин

90

8

4

76

4. Організація самостійної роботи
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно
до визначеного плану семінарських занять готують теоретичний матеріал,
користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури.
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Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та
обговорення їх вирішення на заняттях.
4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань
визначаються викладачем.
4.3. Індивідуальні завдання. Теми рефератів та доповідей визначаються
викладачем.
4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю:
1.
Недоторканність житла у системі захисту прав і свобод людини за
Конституцією України.
2.
Положення Конституції України щодо гарантій недоторканості житла.
3.
Кримінально-правова охорона недоторканності житла чи іншого
володіння особи встановлена.
4.
Поняття житла особи за Цивільним кодексом України.
5.
Положення постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах
про корисливі злочини проти приватної власності».
6.
Міжнародний досвід захисту права на недоторканність житла (прайвесі)
7.
Право особи на недоторканність житла в Загальної декларації прав
людини.
8.
Положення Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
щодо захисту права на недоторканість житла.
9.
Недоторканість житла за Конвенцією про захист прав людини та
основних свобод 1950 р.
10.
Історико-правові аспекти забезпечення недоторканності приватного
житла.
11.
Західна правова доктрина та концепція прайвесі.
12.
Теоретичні підходи в науковій думці до концепції «трьох поколінь» прав
людини та місце в ній забезпечення права на недоторканість приватного житла.
13.
Відмінність рис категорії «особисті права» в контексті недоторканості
приватного житла.
14.
Судовий захист права забезпечення недоторканності приватного житла:
порівняльний аспект
15.
Спільні та відмінні риси судового захисту у забезпеченні права на
недоторканість приватного житла в судах загальної юрисдикції, адміністративних та
господарських судах.
16.
Підходи Констиуційного суду України до визначення та захисту права
на недоторканість приватного житла.
17.
Концепція Європейського суду з прав людини щодо захисту права на
недоторканість житла, що міститься зокрема у рішення «Німітц проти Німеччини»,
«Пантелеєнко проти України», «Смірнов проти Росії» .
. Колізії законодавства України щодо забезпечення недоторканності приватного
житла.
18.
Проблематика термінологій.
19.
Проблематика зберігання конфіденційної інформації.
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20.
Проблематика дотримання державою своїх негативних та позитивних
зобов’язань в забезпеченні права недоторканості житла.
21.
Прогалини в забезпеченні процедур та алгоритмів дій, щодо захисту
недоторканності приватного житла в умовах цифровізації та реформування органів
державної влади та судової системи України.
22.
Четверте покоління прав – права людини в інформаційному просторі,
алгоритм захисту недоторканості житла в умовах цифровізації.
23.
Прогалини в забезпеченні захисту прав недоторканості приватного
житла в умовах реформування органів державної влади.
24.
Міжнародний досвід у вирішенні прогалин в забезпеченні процедур та
алгоритмів дій, щодо захисту недоторканості приватного житла в сучасних умовах
цифровізації.
5. Критерії та система оцінювання результатів навчання
Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено
таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати
максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.
За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням
здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із
навчальної дисципліни.
Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі
заліку/екзамену. Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і
нижче здає залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не
здав пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не
допускається.
Підсумковою формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен.
Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на
два теоретичних питання.
5.1. Політика курсу
Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності при
виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання з дисципліни «Конституційно-правове забезпечення
недоторканності приватного житла (прайвесі)». Відповідно до Закону України «Про
освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела
інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання
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норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності,
використані методики досліджень і джерела інформації.
Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою
успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних
причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем
дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків
семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати
пропущені теми в позааудиторний час, звернувшись до викладача.
5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми
навчання
Семінарські
заняття
Максимальні
Бали
Мінімальні
бали

№

Бали

1.
2
3
4
5

10
7-9
4-6
2-3
1

1

2

3

4

5

6

Кр.р

10

10

10

10

10

10

20

Інд.
робота
20

1

1

1

1

1

1

1

1

Оцінка
за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Добре
задовільно
задовільно

Характеристика оцінки
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
критеріям

мінімальним

Шкала та схема формування підсумкової оцінки заочної форми навчання
Семінарські
заняття
Максимальні
Бали
Мінімальні
бали

1

2

Кр.р

30

30

20

Інд.
робота
20

5

5

5

5

12

№

Бали

1.
2
3
4
5

27-30
20-26
12-19
6-11
5

Оцінка
за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Добре
задовільно
задовільно

Характеристика оцінки
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
критеріям

мінімальним

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Оцінка за шкалою ECTS

90-100
80-89
75-79
66-74

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно

Оцінк
а
А
B
C
D

60-65

Задовільно

E

30-59
0-29

Незадовільно
Незадовільно

FX
F

Оцінка в
балах

Пояснення
відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
Непогано
виконання відповідає мінімальним
критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення курсу

7. Рекомендовані джерела інформації
Основні:
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
із змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: на-вч.
посіб. / Авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М.
К. Орлатого. Київ: НАДУ, 2015. 625 с.
3. Аніщук Н. В., Афанасьєва М. В., Бакаянова Н. М. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 524 с.
4. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін.; відп.
ред. І. О. Голубовська, І. Ю. Штиченко. Київ: Київський університет, 2012. 543
с.
5. Барабаш Ю. Г., Дахова І. І., Євсєєв О. П. та ін. Конституційна юрисдикція:
підруч. Xарків: Право, 2012. 168 с.
6. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: на-вч.
посіб. Київ: КНТ, 2011. 352 с.
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7. Бойкова М. А., Омельченко О. Ф. Діалектична методологія ефективного
державотворення і прогнозування розвитку країни: моногр. Київ: К.І.С., 2011.
128 с.
8. Боняк В. О. Конституційне право України : навч. посіб. Дніпропетровськ:
Дніпр. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 295 с.
9. Бурдяк В. І. Політика і права людини: підруч. Чернівці: Рута, 2011. 536 с.
10. Васильченко Г. Планування розвитку територіальних громад: навч. посіб.
Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 256 с.
11. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: В. Д.
Гончаренко (гол.) та ін. Харків: Право, 2016. Том 1: Історія держави і права
України. 848 с.
12. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: С. І.
Максимов (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 2: Філософія права. 1128 с.
13. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах / редкол.: О. В.
Петришин (гол.) та ін. Харків: Право, 2017. Том 3: Загальна теорія права. 952
с.
14. Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях:
навч. посіб. Харків: Право, 2014. 376 с.
15. Волошин Ю. О., Папаяні С. В. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення. Одеса:
Фенікс, 2015. 231 с.
16. Гапоненко Л. В., Осадча Л. В. Конституційне право України у визначен-нях
та схемах: навч. посіб. Ірпінь: НУДПСУ, 2012. 130 с.
17. Головін А. С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного
Суду України: підруч. 2-е вид, допов. та перероб. Київ: Логос, 2017. 398 с.
18. Голубовська І. О. та ін. Багатомовний юридичний словник-довідник. Київ:
Київський університет, 2012. 543 с.
19. Гринюк Р. Ф. Конституційне право України: навч. посіб. Донецьк: ДонНУ,
2014. 281 с.
20. Губань Р. В. Основи правового регулювання адміністративно-територіального
устрою України: навч. посіб. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. 278 с.
21. Демків Р. Я. Конституційне право України: курс лекцій. Львів: [б.в.], 2012.
331 с.
22. Дягілєв О. В. Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та
зарубіжний досвід: моногр. Xарків: Майдан, 2011. 252 с.
23. Єловських У. О. Конституційне право України: навч.-методолог. посіб.
Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. 182 с
24. Івашова Л. М. Контролінг в органах державної влади й органах місцевого
самоврядування: навч. посіб. Миколаїв: НАДУ, 2015. 175 с.
25. Карий О. І. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення
місцевого самоврядування: навч. посіб. Київ: ВІ ЕН ЕЙ, 2015. 176 с.
26. Каркач П. М. Основні конституційні функції прокуратури України: навч.
посіб. Харків: Право, 2014. 246 с.
27. Каркач П. М. Функції прокуратури України: навч. посіб. Харків: Право, 2015.
247 с.
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28. Кириленко Є. В. Новітня концепція реформування судової влади України:
навч. посіб. / За наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.
Могили, 2010. 59 с.
29. Конституційне право: підручник / [О. С. Бакумов та ін.]; за заг. ред. О. С.
Бакумова, Т. І. Гудзь, М. І. Марчука. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ,
2019. 483 с.
30. Конституційне право зарубіжних країн: підручник / [І. О. Бондаренко та ін.; за
заг. ред. Н. В. Мішиної, В. О. Міхальова]. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 641 с.
31. Конституційне право України: підруч. 8-е вид. перероб. та допов. Ужго-род:
Гельветика, 2018. 410 с.
32. Конституційне право України: посіб. для підгот. до іспитів / [Ю. Г. Барабаш
та ін.]. 5-е вид., перероб. та допов. Харків: Право, 2018. 387 с.
33. Конституційне право України: прагматичний курс: навч. посіб. / М. В.
Афанасьєва, Ю. Ю. Бальцій, Ю. Д. Батан [та ін.]; за заг. ред. М. В.
Афанасьєвої, А. А. Єзерова. Одеса: Юридична література, 2017. 256 с.
34. Конституційне право України: підруч. / [І. М. Алмаші та ін.]. 9-е вид.,
перероб. та допов. Ужгород: Гельветика, 2018. 461 с.
35. Конституційні засади сучасного державотворення: навч. посіб. у питаннях і
відповідях / Т. Є. Кагановська та ін.; за ред. Т. Є. Кагановської. Харків: Право,
2017. 303 с.
36. Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держа
ви перед громадянським суспільством та особою в Україні / Н. М. Оніщенко та ін.
Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. 111 с.
37. Костас П. Захист внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейсь-кої
Конвенції з прав людини та інших стандартів Ради Європи: посіб. Хар-ків:
Право, 2017. 151 с.
38. Кудрявцев Ю. А. Государственные режимы: моногр. Санкт-Петербург:
Юридический центр-Пресс, 2012. 540 с.
39. Курило Л. В. Дотримання прав людини (на основі практики Європейсько-го
суду з прав людини щодо України): практ. посіб. / За заг. ред. В. К. Грищука.
Львів: ЛьвДУВС, 2017. 91 с.
40. Лебідь І. В. Освіта і сучасне суспільство: посіб. Умань: Сочінський, 2012. 98 с.
41. Майданник О. О. Конституційне право України: навч. посіб. Київ: Алерта,
2011. 380 с.
42. Мальчин Ю. М. Історія місцевого самоврядування України: навч. посіб. Київ:
АМУ, 2015. 296 с.
43. Марченко В. В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: підруч.
Харків: Вид-во ХНАДУ, 2018. 291 с.
44. Мельниченко В. І. Інституційний розвиток держави: навч.-метод. посіб. Київ:
НАДУ, 2012. 199 с.
45. Міхневич Л. В. Конституційне право України: практикум. Київ: КНЕУ, 2013.
266 с.
46. Моделі та методи стратегічного управління в органах виконавчої влади
України: навч. посіб. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 152 с.
47. Мушенок В. В. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. Київ: Київ.
нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 227 с.

15

48. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: мо-ногр.
Харків: Право, 2009. 600 с.
49. Наливайко Л. Р., Беляєва М. В. Політична функція Української держави:
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Прес, 2013. 316 с.
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навч. посіб. (2-ге вид., перероб. та допов.). Київ: Хай-Тек Прес, 2016. 245 с.
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