
Загальна правова довідка людини  
Розробник: 

Науково-практична лабораторія перспективних досліджень 
у галузі правознавства та юриспруденції 

територіальної громади міста Хмельницького 

Загальна декларація прав людини 
(Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року) 

Преамбула 
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та 

невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і 
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які 

обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і 
переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; і 

беручи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення 
того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і 
гноблення; і 

беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносин між народами; і 
беручи до уваги, що народи Об’єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права 

людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти 
соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; і 

беручи до уваги, що держави-члени зобов’язались сприяти у співробітництві з Організацією 
Об’єднаних Націй загальній повазі і додержанню прав людини і основних свобод; і 

беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для 
повного виконання цього зобов’язання; 

Генеральна Асамблея 
проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути 

всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю 
Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом 
національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як 
серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх 
юрисдикцією. 

Стаття 1 
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і 

совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства. 
Стаття 2 
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального 
походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого 
розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої 
людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою 
або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті. 

Стаття 3 
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. 
Стаття 6 
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності. 
Стаття 12 
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного 

посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. 
Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань. 

Стаття 13 
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної 

держави. 
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у 

свою країну. 
Стаття 15 
1. Кожна людина має право на громадянство. 
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство. 
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Стаття 17 
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими. 
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна. 
Стаття 18 
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу 

змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як 
одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і 
виконанні релігійних та ритуальних обрядів. 

Стаття 19 
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає 

свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати 
інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. 

Стаття 20 
1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. 
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації. 
Стаття 21 
1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через 

вільно обраних представників. 
Стаття 22 
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення 

необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній 
і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно 
до структури і ресурсів кожної держави. 

Стаття 23 
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови 

праці та на захист від безробіття. 
Стаття 25 
1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 

догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її 
самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи 
іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. 

Стаття 26 
1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і 

загальна. Початкова освіта повинна бути обов’язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути 
загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей 
кожного. 

2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до 
прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між 
усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних 
Націй по підтриманню миру. 

3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей. 
Стаття 27 
1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися 

мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами. 
2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом 

наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є. 
Стаття 28 
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, 

викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені. 
Стаття 29 
1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний 

розвиток її особи. 
Стаття 30 
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або 

окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і 
свобод, викладених у цій Декларації. 
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Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73) 
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації Об’єднаних Націй, 

визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є основою 
свободи, справедливості і загального миру, 

визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі гідності, 
визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини ідеал вільної людської особи, вільної 

від страху та нужди, можна здійснити, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може 
користуватися своїми економічними, соціальними і культурними та політичними правами, 

беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй держави зобов’язані заохочувати 
загальне поважання і додержання прав і свобод людини, 

беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і того колективу, 
до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому Пакті, 

погоджуються про такі статті: 
Частина I 
Стаття 1 
1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно встановлюють 

свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. 
2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними 

багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного 
економічного співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. 
Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування. 

Частина II 
Стаття 2 
1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується в індивідуальному порядку і в 

порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вжити в 
максимальних межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення 
визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих 
заходів. 

2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються гарантувати, що права, проголошені в 
цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 
народження чи іншої обставини. 

Стаття 5 
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи 

якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на знищення 
будь-яких прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж 
передбачається у цьому Пакті. 

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в 
якій-небудь країні на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не допускається під тим 
приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються у меншому 
обсязі. 

Частина III 
Стаття 6 
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право на працю, що включає право 

кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на 
яку вона вільно погоджується, і зроблять належні кроки до забезпечення цього права. 

Стаття 9 
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на соціальне 

забезпечення, включаючи соціальне страхування. 
Стаття 10 
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що: 
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1. Сім’ї, яка є природним і основним осередком суспільства, повинні надаватися по можливості 
якнайширша охорона і допомога, особливо при її утворенні і поки на її відповідальності лежить турбота 
про несамостійних дітей та їх виховання. Шлюб повинен укладатися за вільною згодою тих, хто 
одружується. 

Стаття 11 
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на достатній життєвий рівень 

для нього і його сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов 
життя. Держави-учасниці вживуть належних заходів щодо забезпечення здійснення цього права, визнаючи 
важливе значення в цьому відношенні міжнародного співробітництва, основаного на вільній згоді. 

Стаття 12 
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на найвищий 

досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я. 
Стаття 13 
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. Вони 

погоджуються, що освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення 
її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод. Вони, далі, погоджуються в 
тому, що освіта повинна дати можливість усім бути корисними учасниками вільного суспільства, 
сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма націями і всіма расовими, етнічними та 
релігійними групами і сприяти роботі Організації Об’єднаних Націй по підтриманню миру. 

3. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу батьків і у 
відповідних випадках законних опікунів обирати для своїх дітей не тільки запроваджені державними 
властями школи, а й інші школи, що відповідають тому мінімуму вимог щодо освіти, який може 
бути встановлено чи затверджено державою, і забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх 
дітей відповідно до власних переконань. 

Стаття 15 
1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на: 

а) участь у культурному житті; 
b) користування результатами наукового прогресу та їх практичне застосування; 
с) користування захистом моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з будь-

якими науковими, літературними чи художніми працями, автором яких вона є. 
Частина IV 
Стаття 25 
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження невід’ємного права всіх народів 

повністю і вільно володіти і користуватися своїми природними багатствами та ресурсами. 
   Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. 

 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73) 

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, 
беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації Об’єднаних Наці, 

визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і невід’ємних прав їх є основою 
свободи, справедливості і загального миру, 
визнаючи, що ці права випливають з властивої людській особі гідності, 

визнаючи, що згідно з Загальною декларацією прав людини ідеал вільної людської особи, яка 
користується громадянською і політичною свободою і свободою від страху та нужди, можна здійснити, 
тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, 
соціальними і культурними правами, так само, як і своїми громадянськими та політичними 
правами, 

беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй держави зобов’язані заохочувати 
загальне поважання і додержання прав і свобод людини, 

беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і того колективу, 
до якого вона належить, повинна добиватися заохочення і додержання прав, визнаних у цьому Пакті, 

погоджуються про такі статті: 
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Частина I 
Стаття 1 
1. Всі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно 

встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і 
культурний розвиток. 

2. Всі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними 
багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного 
економічного співробітництва, основаного на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. 
Жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування. 

3. Всі держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, що несуть відповідальність за 
управління несамоврядними і підопічними територіями, повинні, відповідно до положень Статуту 
Організації Об’єднаних Націй, заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право. 

Частина II 
Стаття 2 
1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується поважати і забезпечувати всім 

перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому Пакті, без будь-
якої різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої обставини. 

Стаття 5 
1. Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, що означає, що якась держава, якась група чи 

якась особа має право займатися будь-якою діяльністю або чинити будь-які дії, спрямовані на 
знищення яких-небудь прав чи свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх у більшій мірі, ніж 
передбачається в цьому Пакті. 

2. Ніяке обмеження чи приниження будь-яких основних прав людини, визнаних або існуючих в 
якій-небудь державі-учасниці цього Пакту на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв, не 
допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визнаються такі права або що в ньому вони 
визнаються в меншому обсязі. 

Частина III 
Стаття 7 
Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність 

поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним 
чи науковим дослідам. 

Стаття 9 
1. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано 

свавільному арешту чи триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інакше, як на 
підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено законом. 

Стаття 11 
Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він не в змозі виконати якесь 

договірне зобов’язання. 
Стаття 12 
1. Кожному, хто законно перебуває на території будь-якої держави, належить, у межах цієї території, 

право на вільне пересування і свобода вибору місця проживання. 
Стаття 16 
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності. 
Стаття 17 
1. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і сімейне 

життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла або таємницю його 
кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію. 

2. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань. 
Стаття 18 
1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Це право включає свободу мати чи 

приймати релігію або переконання на свій вибір і свободу сповідувати свою релігію та переконання як 
одноосібно, так і спільно з іншими, публічно чи приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних 
і ритуальних обрядів та вчень. 

2. Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи приймати релігію 
або переконання на свій вибір. 
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3. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише обмеженням, які встановлено законом 
і які є необхідними для охорони суспільної безпеки, порядку, здоров’я і моралі, так само як і основних 
прав та свобод інших осіб. 

4. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу батьків і у 
відповідних випадках законних опікунів забезпечувати релігійне і моральне виховання своїх дітей 
відповідно до своїх власних переконань. 

Стаття 19 
1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів. 
2. Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає свободу 

шукати, одержувати і поширювати будь-яку інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів, 
усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій 
вибір. 

3. Користування передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі обов’язки і 
особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов’язане з певними обмеженнями, які, однак, мають 
встановлюватися законом і бути необхідними: 

а) для поважання прав і репутації інших осіб; 
b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності населення. 

Стаття 23 
1. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і 

держави. 
Стаття 24 
1. Кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи 
захисту, які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави. 

2. Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її народження і повинна мати ім’я. 
3. Кожна дитина має право на набуття громадянства. 
Стаття 25 
Кожний громадянин повинен мати без будь-якої дискримінації, згаданої в статті 2, і без 

необґрунтованих обмежень право і можливість: 
а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно 

обраних представників. 
Стаття 27 
У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості, особам, які належать до таких 

меншостей, не може бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися 
своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою. 

Частина V 
Стаття 47 
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як ущемлення невід’ємного права всіх народів володіти і 

користуватися повною мірою і вільно своїм природними багатствами та ресурсами. 
Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. 

 

Конституція України 
Визначення конституційного ладу 

Стаття 5. …Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 
народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами… 

Ця стаття стверджує, що тільки народ, а не держава, її органи і посадовці можуть визначати конституційний лад в 
Україні.  

Стаття 5. …Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 
безпосередньо… 

 Визначення народом конституційного ладу – і є одне з джерел суверенної влади, а також спосіб здійснення 
влади безпосередньо. 

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 
безпосередньої демократії. 

Народне волевиявлення у визначенні конституційного ладу, в частині розвитку народного суспільства – і є ті самі 
«інші форми безпосередньої демократії». 
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Соціальна спрямованість розвитку України 
Преамбула. …прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу… 
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. 
Стаття 13. …Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки… 

Ці положення однозначно визначають, що: 
� в країні Україна, і зокрема в державі, має існувати соціально-економічна модель життєзабезпечення людини, 

метою якої є не отримання прибутку, а досягнення соціального ефекту; 
� людина визначена найвищою соціальною цінністю, а не ціною товару чи навіть самим товаром; 
� у Конституції ніде не визначено, що метою діяльності суб’єктів конституційного права є отримання прибутку, 

натомість чітко визначена соціальна спрямованість економіки, де мета досягнення соціального ефекту є 
домінуючою і пріоритетною. 

Обов’язки держави перед людиною 
Згідно ст.ст. 3, 16, 54 Конституції України держава має обов’язки перед людиною, а не навпаки, що закріплює 

суверенний кредиторський статус прав вимоги людини до держави, а відповідно і до усіх державних структур і їх 
службовців, які усі є боржниками людини. 

Стаття 3. …Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави. 

З цього виплаває, що забезпечення прав і свобод громадянина і фізичної особи є вторинними, не головними 
обов’язками держави. Це положення однозначно роз’яснює, що усі спірні питання між людиною і громадянином або 
фізичною особою і людиною завжди вирішуються на користь людини.  

 Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, 
збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. 

 Стаття 54. …Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що 
становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей 
народу, які знаходяться за її межами.  

Об’єктами культури також є звичаї і традиції, як основні цінності народу, які є основою правової системи 
Українського народу. Звичаї і традиції корінних народів у всьому світі визнаються як найвищі категорії суверенного 
народного права, що і знаходить відображення в праві України. 

Власність та взаємодія держави з народом 
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу… 

З цієї норми випливає, що кожна людина народу має право на ідеальну частку загальнонародної (спільної) 
власності і, як наслідок, на соціальний ефект від користування, розпорядження та володіння цією власністю. 

Стаття 13. …Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією… 

 Для того, щоб діяти від імені власника, потрібно мати від нього доручення, договір або інший документ, що 
встановлює право. Діяльність від імені власника без правовстановлюючого документу – нікчемна, фіктивна і не 
спричиняє ніяких правових наслідків для власника і його власності.  

Стаття 13. …Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності 
народу відповідно до закону… 

Стаття 13. …Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 
суспільству… 

Використання власності на шкоду людині і суспільству є суворим порушенням Конституції України. 
Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності…  
Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави… 
Держава є усього лише охоронцем землі. Добросовісна і відповідальна охорона землі – і є предмет договору 

між народом і державою. 
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Право на працю і на вибір праці. 
Визначення собівартості праці власником праці і результатів своєї праці. 

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується… 

В Україні наймана праця – усього лише дозволена форма трудових взаємовідносин, яка не є  єдиною можливою 
формою. В Україні і міжнародному співтоваристві існують різноманітні системи кооперації праці і результатів праці, які 
виключають продаж праці. Ці міжнародні і народні системи кооперації праці припускають продаж надлишків 
результатів праці після задоволення внутрішніх потреб власниками праці і результатів своєї праці, як індивідуальної, 
так і спільної.  

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає 
достатнє харчування, одяг, житло. 

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.  

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не 
може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом… 

Різниця між споживчою вартістю кінцевого продукту в момент збуту і матеріальних витратах на його створення – 
є вартість доданої праці. Якщо людина має первинний документ на власність своєї праці і результатів праці, то таке 
штучне поняття як прибуток взагалі не виникає. 

На даний момент в державі Україна взагалі відсутній Закон «Про власність», а у той час, коли він існував, фізична 
особа все одно не була суб’єктом цього Закону. Так само фізична особа не є Конституційним суб’єктом права. 
Наявність в Україні моносистеми найманої праці є суворим порушення Філадельфійської декларації Міжнародної 
Організації Праці. Факт перешкоджання розвиткові системи ненайманої праці, де власник праці і результатів своєї 
праці є людиною Українського народу, суверенним кредитором-інвестором – є суворим порушенням норм 
міжнародного, суверенного народного і конституційного права, і несе в собі всі ознаки геноциду. 

Філадельфійська декларація Міжнародної Організації Праці 
У 1944 р. на сесії у Філадельфії (США) Міжнародна конференція праці прийняла Філадельфійську декларацію, в 

якій уточнюються цілі і завдання Організації. 
У Декларації втілені наступні принципи:  

� праця не є товаром;  
� свобода слова і свобода об’єднання є необхідною умовою постійного прогресу;  
� убогість у будь-якому окремому місці є загрозою для загального добробуту;  
� усі люди, незалежно від раси, віри та статі, мають право на здійснення свого матеріального стану і 

духовного розвитку в умовах свободи і гідності, економічної стійкості і рівних можливостей.  
Багатоукладність 

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засідках політичної, економічної та 
ідеологічної багатоманітності… 

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання… 
Ці статті однозначно затверджують багаторівневу і багатоманітну модель життя в Україні. Наявність економічної 

мономоделі фізичних осіб або затвердження монокомерційного устрою фізичних осіб, перешкоджання розвитку 
народних і громадянських соціально-економічних моделей в Україні є суворим порушенням норм Конституції України.  

Самозахист 
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу… 
Кожна людина народу, а не тільки спеціалізовані структури, має право захищати суверенітет. 
Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.  
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від 

протиправних посягань. 
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність… 
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 
Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи 

обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.  
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, 
порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. 
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Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань.  

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 
письмово або в інший спосіб – на свій вибір… 

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога 
надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав… 

Кожен може вибрати захисника своїх прав, звернувшись у відповідні структури держави або до народу. 
Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. 
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. 
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведене в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.  
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.  
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 

припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особині тлумачаться на її користь… 
Це означає, що для суб’єктів конституційного права діє конституційна презумпція невинності, у відмінності від 

фактичної презумпції винності для фізичних осіб. 
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 

членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом… 
Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. 

Неможливість знищення прав і свобод людини 
Згідно ст.ст. 21, 22 Конституції України будь-які дії людини з продажу, відчуження, знищення своїх 

прав і свобод, а також примушення іншими особами до таких дій людини є нікчемними. Будь-які спроби 
доводити, що у людини немає прав і свобод, мають ознаки тяжкого злочину проти людини і людства. 
Навіть якщо б сама людина вирішила продати і ліквідовувати свої права і свободи, то це б не мало ніяких 
правових наслідків. 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними. 

Стаття 22. …Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.  
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту 

та обсягу існуючих прав і свобод.  
Стаття 5. Україна є республікою.  
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не 

може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами… 
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.  
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.  
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних 

прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними… 
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується 
вільний і всебічний розвиток її особистості. 

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми 
безпосередньої демократії. 

В Конституції України, в частині про структуру національно-громадянського суспільства, визнається невід’ємне 
право народу на самовизначення в питаннях своєї суверенної структури самоврядування. Інше тлумачення цього 
питання суперечило б самої суті суверенітету.  

Будь-які дії або бездіяльність, що призвели до порушуючи вищезгаданих норм Конституції, у тому числі 
державними службовцями, мають ознаки нижченаведених статей Кримінального кодексу. Особливо якщо ці дії 
спрямовані проти людини народу, його власності і суверенної соціально-економічної діяльності. 
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Кримінальний кодекс України 
Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України. 
1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і 

свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного ладу України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а 
також запобігання злочинам.  

Стаття 111. Державна зрада. 
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, 

територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи 
інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного 
конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги 
в проведенні підривної діяльності проти України, – карається позбавленням волі на строк від десяти до 
п’ятнадцяти років.  

Втручання фізичної (посадової) особи до суверенної соціально-економічної системи самозахисту і самозабезпечення 
людей, територіальних громад та народу, має всі ознаки порушення цієї статті. 

Стаття 189. Вимагання. 
1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру 

з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або 
законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому 
віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають 
зберегти в таємниці (вимагання), –  

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з 

використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому,  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, або таке, що 

завдало майнової шкоди у великих розмірах, –  
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.  
4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою 

групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, –  
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
Втручання фізичної (посадової) особи з нанесенням збитку шляхом здирства в суверенну соціально-економічну 

систему самозахисту і самозабезпечення людей, територіальних громад, народу має всі ознаки порушення цієї статті. 
Факт втручання в доручення від правового статусу людини до статусу агента-громадянина або агента-фізичної 

особи стосовно операцій з цінностями, які знаходяться в агентському управлінні, транзиті і т.і. також має всі ознаки 
порушення цієї статті. 

Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність 
населення. 

1. Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому 
числі радіаційний, стан, який пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, 
харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний 
та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною 
небезпекою –  

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на 
строк до трьох років.  

2. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеної зоною надзвичайної екологічної 
ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, –  

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий 
строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років або без такого.  

Стаття 355. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. 
1. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, тобто вимога 

виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов’язання з погрозою насильства 
над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак 
вимагання, –  

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до двох років.  
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2. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене повторно 
або за попередньою змовою групою осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням 
чи знищенням майна, –  

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.  
3. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене 

організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або таке, що 
завдало великої шкоди чи спричинило інші тяжкі наслідки, – 

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.  
Ця стаття має відношення до факту перешкоджанню волевиявленню. Факт того, що хтось змушує людину діяти у 

правових статусах громадянина або фізичної особи замість діяльності у якості людини-принципала – суверенного 
кредитора-інвестора,має всі ознаки порушення цієї статті. 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем. 
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших 

особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового 
становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом 
правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 
юридичних осіб, –  

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років.  

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –  
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником 

правоохоронного органу, –  
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  
Невизнання Конституційних прав і свобод людини і громадянина, територіальних громад, народу та їх порушення 

мають всі ознаки порушення цієї статті. 
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень. 
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, 

які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду 
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським 
інтересам, або інтересам юридичних осіб, –  

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, 
або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, 
застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за 
відсутності ознак катування, –  

 карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –  
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
Невизнання Конституційних прав і свобод людини і громадянина, територіальних громад, народу та їх порушення 

мають всі ознаки порушення цієї статті. 
Стаття 441. Екоцид. 
Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а 

також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу, –  
караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.  
Статуя 442. Геноцид. 
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої 

національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи 
заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи 
часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом 
насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, –  

карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.  
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2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою 
їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів –  

караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п’яти років.  
При сьогоднішній катастрофічній ситуації відсутності розгорнутих соціально-економічних народних і 

громадянських систем, протидії в усуненні цієї ситуації, а також інші грубі порушення прав людей  та народу, мають всі 
ознаки порушення цієї статті. Знищення народно-громадянської економіки вже призвело до соціально-економічних 
показників часів Другої світової війни. 

Стаття 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. 
1. Напад на службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а також 

викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність 
держав чи організацій, що вони представляють, або з метою провокації війни чи міжнародних ускладнень –  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
2. Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, –  
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до трьох місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 ) 

територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що 
є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів 
кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр; 

загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань 
місцевого значення; 

представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з 
депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і 
приймати від її імені рішення; 

районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ та міст; 

посадова особа місцевого самоврядування – особа, яка працює в органах місцевого 
самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та 
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету; 

право комунальної власності – право територіальної громади володіти, доцільно, економно, 
ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить 
їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування 

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування 
1. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність 

територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох 
сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як 
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та 
обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. 

Стаття 5. Система місцевого самоврядування 
1. Система місцевого самоврядування включає: 
територіальну громаду; 
сільську, селищну, міську раду; 
сільського, селищного, міського голову; 
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; 
органи самоорганізації населення. 
Стаття 6. Територіальні громади 
1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і 

повноважень є територіальна громада села, селища, міста. 
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 Стаття 7. Місцевий референдум 
1. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого 

значення шляхом прямого волевиявлення. 
Стаття 8. Загальні збори громадян 
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у 

вирішенні питань місцевого значення. 
Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування 
3. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

4. Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, 
які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах 
відповідних районних у містах громад. У разі якщо територіальна громада району в місті внаслідок 
референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській 
раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого 
самоврядування районів у місті, міська рада здійснює управління майном та фінансовими ресурсами, які є 
у власності територіальних громад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою 
відповідного району у місті. 

5. Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності 
здійснюють відповідні ради. 

9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням 
Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України. 

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 
30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження 

місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають 
приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; 
вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення 
до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого 
в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права 
комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ 
та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.  

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також 
дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та 
державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних 
зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму;  

  Стаття 60. Право комунальної власності 
1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної 

власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні 
ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також 
пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади 
культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і 
майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права 
комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом 
відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 

2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам 
безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання 
майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. 

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи 
місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності 
об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних 
проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 
організацій і створювати для цього відповідні органи і служби. 

4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління 
об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад.  

5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до 
закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права 
комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права 
комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх 
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в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, 
визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та 
передаються у користування і оренду.  

8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах 
з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені 
у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо 
територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком 
випадків, передбачених законом. 

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб 
1. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно 

реалізують надані їм повноваження. 
Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед 

територіальними громадами 
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і 

відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, 
інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 
місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про 
свою діяльність. 

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони 
України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом 
повноважень. 

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування територіальними громадами визначаються цим та іншими законами. 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 960-XII ( 960-12 ) від 16.04.91, ВВР, 1991, N 29, ст. 378 } 

Верховна Рада України, 
виходячи з положень Конституції (Основного Закону) України ( 888-09, 254к/96-ВР ), Декларації 

про державний суверенітет України ( 55-12 ), Закону України "Про економічну самостійність 
Української РСР" ( 142-12 ) та загальновизнаних міжнародних норм і правил, 

враховуючи, що однією з засад реалізації державного суверенітету України є її самостійність при 
здійсненні та регулюванні зовнішньоекономічних відносин, 

беручи до уваги зобов'язання, взяті Україною в рамках міжнародних договорів України та 
інших угод,  

бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими державами на взаємовигідній основі, 
маючи на меті запровадити правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та 
кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту, 
експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання 
різноманітних послуг, 

прийняла Закон про нижченаведене: 
Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: 
Принципом суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що 

полягає у: 
– виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території 
України; 

– обов'язку України неухильно виконувати всі договори і зобов'язання України в галузі 
міжнародних економічних відносин; 

Принципом свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у: 
– праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні 

зв'язки;   
– праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які 

прямо не заборонені чинними законами України; 
– обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого 
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законами України; 
– виключному праві власності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними 

результати зовнішньоекономічної діяльності; 
Принципом юридичної рівності і недискримінації, що полягає у: 
– рівності перед законом всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм 

власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 
– забороні будь-яких, крім передбачених цим Законом, дій держави, результатом яких є обмеження 

прав і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб'єктів 
господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; 

– неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків, 
передбачених цим Законом; Принципом верховенства закону, що полягає у: – регулюванні 
зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; 

– забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-
який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж 
ті, які встановлені законами України; 

Принципом захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що 
Україна як держава: 

– забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних 
суб'єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України; 

– здійснює рівний захист всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України 
згідно з нормами міжнародного права; 

– здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно 
до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права; 

Принципом еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів. 
Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не 

передбачених цим Законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її 
здійснення умови гірші від встановлених в цьому Законі, є обмеженням права здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється. 

До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового 
зупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що 
стосуються цієї діяльності, згідно із статтею 37 цього Закону. 

Ніякі положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона фізичним, юридичним особам та 
іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати між собою будь-які відносини, які не 
підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності. 

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, 
майно, майнові і немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і 
розпоряджатися ними за своїм розсудом. 

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій оплатній або 
неоплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами 
України. 

Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у статті 4, за межами України підлягає 
регулюванню також законами відповідних держав. 

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва 
на території інших держав згідно з законами цих держав. 

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на участь у міжнародних 
неурядових економічних організаціях. 

Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта господарської діяльності повторної реєстрації 
(перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України. 

Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що 
застосовується до них 

Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до 
укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів України та/або закону місця 
укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (контракт) складається відповідно до 
цього та інших законів України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти 
зовнішньоекономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) 
мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів 
та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими законами 
України. 
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Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності 
або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором 
України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору 
(контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не 
суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної 
діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним 
чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної 
діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої 
організації, за винятком випадків, передбачених законами України. 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі 
заборонені законами України. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, 
якщо він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів України. 

Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з принципами, 

визначеними у статті 2 цього Закону, з метою: 
– забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку України; 
– стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних 

зв'язків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України; 
– створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового 

поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн. 
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється: 
– Україною як державою в особі її органів в межах їх компетенції; 
– недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, 

торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що 
діють на підставі їх статутних документів; 

– самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на підставі відповідних координаційних 
угод, що укладаються між ними. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за допомогою: 
– законів України; 
– передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного регулювання, які видаються 

державними органами України в межах їх компетенції; 
– економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансового, кредитного та іншого) в 

межах законів України; 
– рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються за їх статутними 

документами в межах законів України; 
– угод, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і які не суперечать 

законам України. 
Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
Україна як держава несе відповідальність за дії своїх митних органів згідно із статтею 34 цього 

Закону. 
Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту 
В Україні забороняється: 
експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне, археологічне або 

культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; 
Стаття 34. Відповідальність України як держави 
Україна як держава несе майнову відповідальність у повному обсязі перед суб'єктами 

зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності за всі свої дії, 
що суперечать чинним законам України і спричиняють збитки (прямі, побічні), моральну шкоду 
цим суб'єктам та призводять до втрати ними вигоди, а також за інші свої дії, в тому числі й ті, які 
регулюють зовнішньоекономічну діяльність і прямо не передбачені в цьому Законі, що 
спричиняють зазначені збитки (шкоду) та призводять до втрати вигоди, крім випадків, коли такі дії 
зумовлені неправомірними діями зазначених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та 
іноземних суб'єктів господарської діяльності. 

Україна як держава відповідає за дії, зазначені в цій статті, всім своїм майном. 
Дії державних органів та офіційних службових осіб цих органів вважаються діями України як 

держави в цілому. Держава несе за них відповідальність, як зазначено у цій статті. 
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Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 1561-XII ( 1561-12 ) від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст.647 } 

Стаття 1. Інвестиції 
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або 
досягається соціальний ефект. 

Такими цінностями можуть бути: 
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів);  
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); 
майнові права інтелектуальної власності;  
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної 

документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду 
виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); 

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші 
майнові права; 

інші цінності. 
Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються 

у формі капітальних вкладень. 
Стаття 2. Інвестиційна діяльність 
1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави 

щодо реалізації інвестицій. 
2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі: 
інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими 

асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими 
юридичними особами, заснованими на колективній власності; 

державного інвестування, у тому числі державної підтримки реалізації інвестиційних проектів 
відповідно до положень цього Закону, здійснюваного органами державної влади та органами влади 
Автономної Республіки Крим за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а 
також державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових коштів;  

інвестування, здійснюваного органами місцевого самоврядування;  
іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами та 

державами; 
спільного інвестування, здійснюваного громадянами та юридичними особами України, іноземних 

держав. 
3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

проведення операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних 
цінностей. 

Інвестиційний проект – це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, 
аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб'єктами інвестиційної 
діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для 
обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту. Розробленню інвестиційного 
проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної) пропозиції. 

Стаття 3. Інноваційна діяльність 
1. Інноваційною діяльністю є сукупність заходів, спрямованих на створення, впровадження, 

поширення та реалізацію інновацій відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" (40-15) 
з метою отримання комерційного та/або соціального ефекту, які здійснюються шляхом реалізації 
інвестицій, вкладених в об'єкти інноваційної діяльності. 

Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності 
1. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і 

юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. 
Недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страховики та фінансові установи – 

юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що 
визначає особливості їх діяльності. 

2. Інвестори – суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, 
позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. 

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції 
будь-якого учасника інвестиційної діяльності. 

3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни та юридичні особи України, інших 
держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення 
інвестора. 
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Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності 
1. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні 

права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами 
України. 

Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обмежено 
цим Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід'ємним правом інвестора і 
охороняється законом. 

2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх 
реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом 
організації конкурсів і торгів. 

3. За рішенням інвестора права володіння, користування і розпорядження інвестиціями, а також 
результатами їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, 
встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі прав регулюються ними самостійно на 
основі договорів. 

4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у вигляді кредитів, випуску в 
установленому законодавством порядку цінних паперів і позик. 

Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу 
приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві 
повного господарського відання, якщо інше не передбачено законодавчими актами України. Заставлене 
майно при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізовано відповідно до чинного законодавства. 

5. Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами 
інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на території України, відповідно до 
законодавчих актів України. 

Для державних підприємств, що виступають інвесторами за межами України та яким відкрито 
іпотечний кредит, встановлюється гарантія по цих інвестиціях з боку держави. 

6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб 
безпосередньо або через посередників за цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, 
якщо це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і номенклатурою. 

Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності 
Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної 

діяльності, є договір (угода). 
Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов 

господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією 
суб'єктів інвестиційної діяльності. 

Інвестування та фінансування однієї квартири в об'єкті будівництва кількома інвесторами можливе 
виключно за умови укладення між ними договору в письмовій формі, в якому визначаються частка 
кожного інвестора та порядок внесення ним відповідної інвестиції. 

Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію договірних відносин між 
суб'єктами інвестиційної діяльності зверх своєї компетенції не допускається. 

Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної діяльності 
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, 

науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального 
розвитку України, державних та регіональних програм розвитку економіки, державного і місцевих 
бюджетів, зокрема передбачених у них обсягів фінансування інвестиційної діяльності. 

При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у 
найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній сфері, 
технічному і технологічному вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для 
громадян, які потребують соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів, в 
агропромисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, у 
виробництві будівельних матеріалів, в галузі освіти, культури, охорони культурної спадщини, 
охорони навколишнього середовища і здоров'я. 

Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності 
1. Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і 

законних інтересів її суб'єктів. 
Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність 

на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім 
податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних 
видів господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або 
обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.  

2. Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів 
інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і 
здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб. 
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Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком 
випадків, передбачених цим Законом. 

У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і 
учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають 
відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків розв'язуються судом.  

Стаття 19. Захист інвестицій 
1. Захист інвестицій – це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на 

створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній 
діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому 
числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій. 

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. 
Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами 
України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає 
застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх 
використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і 
результатів інвестицій. 

З метою забезпечення сприятливого та стабільного інвестиційного режиму держава встановлює 
державні гарантії захисту інвестицій. 

Державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, які спрямовані на захист 
інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної 
діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту 
інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих 
гарантій.  

2. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути 
застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі 
законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у 
зв'язку з припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору 
визначається в зазначених актах.  

3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, розглядаються 
відповідно судом або третейським судом. 

Стаття 22. Міжнародні договори 
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в 

законодавстві про інвестиційну діяльність України, то застосовуються правила міжнародного 
договору. 

Закон України «Про інноваційну діяльність» 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 ) 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і 
(або) соціальної сфери; 

Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики  
1. Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-
технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, 
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної 
продукції. 

2. Основними принципами державної інноваційної політики є: 
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 
визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 
створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та 

інноваційного потенціалу; 
забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку 

інноваційної діяльності; 
ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка 

підприємництва у науково-виробничій сфері; 
здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу 

технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній 
ринок; 
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фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері 
інноваційної діяльності; 

сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; 
інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності; 
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 
Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності 
1. Об'єктами інноваційної діяльності є: 
інноваційні програми і проекти; 
нові знання та інтелектуальні продукти; 
виробниче обладнання та процеси; 
інфраструктура виробництва і підприємництва; 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; 
сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; 
товарна продукція; 
механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. 
Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності 
1. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, 

фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які 
провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, 
вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 

Стаття 23. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності 
1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені 
законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних 
договорів. 

 


