
“Сучасний конституціоналізм та конституційні перетворення в Україні”
(До дня Конституції України)

До  уваги  науковців представлено  видання,  які  розкривають  цінність  Основного  Закону
України,  як нормативно-правового акту вищої  юридичної  сили.  Представлено розмаїття
унікальних матеріалів з історії Конституції України, з українського конституціоналізму, з
прав  людини,  конституціної  справедливості,  свободи  слова  та  ін.  Аналізується сучасна
модель  конституціоналіму,  яка  спирається  на інститути конституційного і  соціального
права,  а  також  розглядаються  основні  питання  конституційних  перетворень.  Особливу
увагу в приділено ролі та значенню Конституції та законів України у становленні держави.
Роль  Конституції  України  як  головного оберегу  державності  і  демократії,  гаранта
незалежності  і  соборності  України  окреслено  у  низці  наукових  розвідок.  Зацікавлять
представлені  монографі,  численні  праці,  матеріали  наукових  конференцій,  симпозіумів  і
круглих столів, а також автореферати дисертаційних досліджень.
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