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Образ верховенства права в Україні

Дія програми в просторі
• Загальна декларація прав людини. Прийнята 

Організацією Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року;
• - Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права від 19 грудня 1966 року;
• - Європейська Конвенція з охорони прав людини і 

фундаментальних свобод від 4 листопада 1950 
року;

• - Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва 
у Європі, який підписано в Гельсінкі 1 серпня 1975 
року;

• - Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 
року представників держав-учасників наради з 
безпеки і співробітництва у Європі.



Основною метою Організації є об'єднання зусиль 
для захисту невід'ємних людських прав та 

громадянських свобод  Українського народу, що 
виражено у верховенстві  його природнього права, 

самостійності, повноті і неподільності влади 
народу в межах його території, незалежності і 

рівноправності у зовнішніх відносинах

Об’єднуємо різні по природі ініціативи, школи, 
явища, щодо важливості захисту прав людини та 
основоположних свобод в Україні і осмислюємо

вічне полотно образу верховенства права



Місія організації «МОЗПУН» 

Забезпечення невід’ємних прав та 
громадянських свобод представників
Українського народу що виражено у верховенстві
його природнього права,самостійності,повноті і 
неподільності влади народу в межах його
території,незалежності і рівноправності у 
зовнішніх відносинах,що набули цінності і 
отримали обгрунтування в міжнародному праві
як правовий стандарт,до якого повинні прагнути
всі народи і держави. 



Архітектура просвітницьких центрів
у процесі осмислення права 

оправаро
• ё







Історія програми ООН-Хабітат



Національна програма
ДЕРЖАВОРОЗУМІННЯ

Визнаємо конституційно-правову 

відповідальність як  окремий вид юридичної 
відповідальності.
Ось і знаменита формула співвідношення маси і 
енергії…Е=mc2
Це суперстиснутий стан логіки через який ми 
пояснювали масо-енергетичну залежність енергії.
Маса і енергія в основі є одним і тим же та при 
певних умовах можуть перетворюватися один в 
одного.

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=143417&cat_id=77948
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=143417&cat_id=77948
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=127394&cat_id=77948
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=127394&cat_id=77948
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=105646&cat_id=77948
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=105646&cat_id=77948


• ВІДНОВИТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД В ЧАСТИНІ ПРАВ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ НА НАЦІОНАЛЬНІ БАГАТСТВА

• КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІПОВІДАЛЬНІСТЬ- ПРАВОВИЙ ДИСКУРС.

• ПРИНЦИПИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА і РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО 
НАГЛЯДУ І  ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОПОВАГИ.

• МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПРАВА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА

• ПОСЛІДОВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 
ВИКЛИКІВ ДЕРЖАВОРОЗУМІННЯ.

Державна цільова програма
«Державорозуміння»

Що треба зробити?



Державна цільова програма
«ДЕРЖАВОРОЗУМІННЯ»

Проектування інформаційного 
середовища правових аксіом майбутнього

• Ієрархічна модель генезиса правової думки. Сучасна парадигма дослідження 
поняття «тлумачення норм права».

• Формувати основоположні принципи організації  взаємодії і забезпечення  
реалізації правосуб’єктності представників народу держави Україна .Система 
трьох  палат. Профспілки. Конституційно-правове регулювання, моніторинг і 
контроль. 

• Створення оригінальної системи безперервної освіти в контексті національних 
правових традицій.

• Забезпечити якісно новий рівень освітньо-виховного і життєвого середовища у 
форматі так званої ліцензійної компетенції.

• Адаптувати комплекс завдань міжнародно-правових аспектів застосування сили
при вирішенні територіальних питань.Засади відновлення конституційного ладу. 



Державна цільова програма
«Державотворення»

Проектування освітньо-інформаційного 
середовища майбутнього

• Одним із факторів зміни константи субстантивної основи сучасного стану 
повноважень суб’єктів взаємодії буде потреба змін; що  коли якийсь 
маловажливий, на перший погляд, факт або подія, може в майбутньому 
змінити життя людей.

• Всі ці, і не тільки ці стани, і визначають невидиму, закриту від нас 
першопричинну основу людинотворення як моделі існування однієї із форм 
всього сущого.

• На скільки складний психологічний конгломерат людини в майбутньому -
буде визначений його план поведінки.

Все це дає можливість зрозуміти хоча би емпіричну  складність психологічних 

взаємодій цих невидимих станів, але першопричини   у вирішенні наших доль і 
взаємовідносин.



Будуємо 

«Державорозуміння» 

керуючись принципами співробітництва 

народів держав розвитку та процвітання.

Національний кластер.  Слава Україні ! 

Героям Слава ! habitatua@ukr.net


