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Результати навчання:
знати:
актуальні питання конституційного розвитку України, чинники, що впливають на
суспільну злагоду в громадянському суспільстві і державі, проблеми вдосконалення
конституційного законодавства, проблеми реалізації Конституції України.
вміти:
професійно та юридично грамотно аналізувати соціально-правову ситуацію в
Україні, визначати пріоритети розвитку України, пропонувати шляхи втілення в
життя положень чинного Основного Закону України.
використовувати при розв’язанні конституційно-правових конфліктів вдосконалення
конституційного процесу, пропонувати власні пропозиції щодо вдосконалення.
Анотація навчальної дисципліни:
В спецкурсі розглядаються нові підходи до розуміння ролі Основного Закону України
в житті суспільства і держави, стабільність Конституції України визначається як гарантія
політичної стабільності і успішного розвитку держави, зростання ролі і значення Конституції
України в результаті її сприйняття суспільством як документу, здатного захистити права і
свободи людини і громадянина, а не декларації. Наголошується, що при виробленні
концепції внесення змін до Конституції України слід виходити із її розуміння як суспільного
договору.
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