
 

Місце і роль Конституції України у розвитку правової системи  

та реалізації цивілізаційного вибору Українського народу 
 

 

Конституція – путівник, від якого я ніколи не відмовлюся 

Джордж Вашингтон 

 

 
Джерелом права будь-якої держави є Конституція – Основний закон, який 

закладає підґрунтя організації і діяльності держави та формування у ній 

громадянського суспільства. Конституція України – своєрідний Суспільний договір, 

у якому Український народ у 1996 році визначив основні напрями свого подальшого 

розвитку та існування, гарантії прав і свобод громадян у суспільстві та завдання 

держави.  

Конституція увійшла в суспільне життя як оберіг державності, демократії та 

соборності України. Її фундаментальними засадами, на яких ґрунтується сучасність 

і вибудовується майбутнє, є верховенство права, політична, економічна та 

ідеологічна різноманітність – саме вони гарантують правовий захист Українського 

народу. 

Сьогодні у суспільстві виникла необхідність системної модернізації 

Конституції України, яка має дати початок новій історії України. 

З огляду на це та з нагоди 19-ї річниці з моменту прийняття Конституції 

України Асоціація українських правників спільно з Київським регіональним 

центром Національної академії правових наук України за підтримки  Міжнародної 

громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл» проводять науково-

практичну конференцію «Місце і роль Конституції України у розвитку правової 

системи та реалізації цивілізаційного вибору Українського народу», яка 

відбудеться 18 червня 2015 року у місті Києві за адресою: вул. Пилипа Орлика, 3, 

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України. 

 

Питання для обговорення: 

 проблеми розвитку національної доктрини конституційної держави; 

 верховенство права як механізм гарантування прав і свобод; 

 парламентська реформа; 

 правова культура громадян; 

 права людини як механізм реалізації її суб'єктивних прав; 

 громадянське суспільство, як серцевина правової держави; 

 український та європейський досвід конституційного судочинства;  

 специфіка захисту прав і свобод людини в інформаційну епоху; 

 проблеми пошуку оптимальної моделі влади  

         та інші. 
До участі у науково-практичній конференції запрошуються судді 

Конституційного Суду України, судді Конституційного Суду України у відставці, 

судді Верховного Суду України, народні депутати України, відомі вчені, юристи-

практики, представники дипломатичного корпусу, представники органів державної 

влади, судової системи, провідних наукових установ та навчальних закладів 

України, громадських організацій правників.  



Умови участі у науково-практичній конференції 

«Місце і роль Конституції України у розвитку правової системи  

та реалізації цивілізаційного вибору Українського народу» 

 

  Особам, які бажають взяти участь у науково-практичній конференції, 

необхідно надіслати на електронну пошту організаційного комітету constitution-

2015@ukr.net  до 15 червня 2015 року наступні документи: 

 заявку (див. зразок); 

 тези доповіді (див. вимоги); 

 статтю (див. вимоги); 

 

 (додатково до статей кандидатів наук) такі документи:  
- Реферат англійською з викладом короткого тексту статті на 1 стор.  

- Рекомендація до друку на канд. статтю д.н. + кафедри. 

 

 (додатково до статей аспірантів) такі документи:  
- Реферат англійською з викладом короткого тексту статті на 1 стор.  

- Рекомендація наукового керівника 

- Рекомендація кандидата наук (зовнішня). 

У назві файлу латинськими літерами зазначається прізвище заявника та 

вказується тип файлу: Ivanov-Zayavka, Ivanov -Tezy. 

 

Організаційний внесок та внесок за друк матеріалів з учасників не 

збирається.  

 

NB!  Після розгляду надісланих Вами матеріалів, з урахуванням рішення  

рецензентів, організаційний комітет надішле Вам електронне повідомлення про 

результат розгляду матеріалів, а також програму науково-практичної конференції 

із зазначенням часу її проведення. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів науково-практичної конференції 

 

  *       текст виконаний у Microsoft Word 2003 для Windows; 

  *       посилання на джерело оформляється у квадратних дужках та список  

використаних джерел подається у кінці тез; 

  *       обсяг – 3 сторінки (для тез) або 7-10 сторінок (для статей) 

книжкового формату А4; 

  *       поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм; 

  *       шрифт – Times New Roman. Кегль – 14; 

  *       інтервал між рядками – 1 (для тез), 1,5 (для статей). 

Весь текст повинен бути набраний в одну колонку без застосування будь-

якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань.  

Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним 

шрифтом. 
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Зразок заявки 

 

Заявка 

на участь у науково-практичній конференції 

 

Відомості про заявника: 

Прізвище  ______________ 

Ім’я   ______________ 

По-батькові ______________ 

Навчальний заклад _____________ 

Курс (рік) навчання ____________ 

 

 

Тема доповіді ______________ 

Поштова адреса* ______________ 

Тел./факс*  ______________ 

e-mail*           ______________ 

 

 

 

* – Вказується ОБОВ’ЯЗКОВО 

 

 

Відомості про наукового керівника: 

Прізвище  ______________ 

Ім’я   ______________ 

По-батькові           ______________ 

Науковий ступінь _____________ 

Вчене звання        ______________ 

 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді 

 

Валерія Кваша, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

науковий керівник – д. ю. н., проф. В. Костицький 

 

Нові функції сучасної держави 

 

Сьогодні, як зазначають науковці, у суспільстві нагромадились 

соціально-економічні, політичні та етико-культурологічні передумови 

постановки питання про виокремлення захисту суспільної моралі із 

інформаційної функції держави в окрему функцію [1, с. 5]. 

… 
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