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ВСТУП 

Актуальність теми. У сучасному світі людина, її гідність, права і 

свободи визнані найвищою цінністю. Ступінь їх забезпечення та захищеності 

слугують показником цивілізованості, гуманності й демократичності 

суспільства та держави. Конституція України закріплює права і свободи 

людини, які відтворюють систему фундаментальних особистих і політичних 

прав людини, установлених Загальною декларацією прав людини 1948 р., з 

урахуванням прав людини так званого нового покоління, таких як: право на 

мир, екологічну та ядерну безпеку, інформаційні права людини тощо. Одним 

із таких прав є право людини на розвиток своєї особистості, закріплене в 

багатьох міжнародно-правових актах. Традиційно право на розвиток своєї 

особистості відносять до прав людини третього покоління. Ця група прав, 

зокрема і право на розвиток своєї особистості, стала відповіддю на загрози 

людству, викликані глобальними проблемами й кризами, що стали 

результатом як природних процесів, так і негативного руйнуючого характеру 

діяльності людини, відставанням розвитку умов життя від мінімально 

необхідних для гідного існування людини. 

Право на розвиток своєї особистості, закріплене Декларацією про 

право на розвиток 1986 р., визнається невід’ємним правом людини, в силу 

якого кожна людина має право брати участь у такому економічному, 

соціальному, культурному й політичному розвиткові, за якого можуть бути 

повністю здійснені всі права людини й основні свободи, а також сприяти 

йому та користуватися його благами. 

Посилення уваги до даного права з боку міжнародного співтовариства 

й окремих дослідників пояснюється якісними змінами життя людини, коли в 

міру задоволення кількісних показників матеріальних потреб увага 

зосереджується саме на якості життя в усіх сферах, зокрема в освіті, культурі, 

охороні здоров’я тощо. Для України, яка перебуває в умовах здійснення 

системних реформ в усіх сферах суспільного життя, ця проблема набуває 

особливої актуальності. Адже прагнення України до інтеграції у 



 4 

Європейський Союз вимагає, серед іншого, створення відповідних умов 

щодо забезпечення права кожного на гідне існування і достатній життєвий 

рівень для себе та своєї сім’ї, розвитку особистості як повноправного, 

самодостатнього, свідомого, активного члена суспільства. 

Проблематика права на розвиток своєї особистості, незважаючи на 

важливість і актуальність, не отримала достатнього теоретичного 

розроблення. Наразі в національній юридичній науці бракує ґрунтовних і 

систематизованих досліджень про сутність права на розвиток своєї 

особистості як суб’єктивного права людини. Це також свідчить про 

своєчасність й актуальність даного дисертаційного дослідження та 

доцільність для розвитку вітчизняної конституційно-правової науки та 

практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Основних наукових 

напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 

гуманітарних наук на 2009–2013 роки, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України та Національної академії наук України від 26 

листопада 2009 р. № 1066/609, а також здійснено в рамках теми науково-

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі 

України: Теоретичний та практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 

(державний реєстраційний номер 0111 U008337), яка включена до 

тематичного плану наукових досліджень юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, 

дослідження спрямоване на реалізацію окремих положень Національної 

стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України 

від 25.08.2015 р. № 501/2015. 

Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 23 грудня 2011 р. № 4) й уточнена (протокол від 29 лютого 
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2016 р. № 6). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

постановка й вирішення наукової проблеми визначення правової основи і 

змісту права людини на розвиток своєї особистості та конституційно-

правового механізму його практичної реалізації. 

Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв’язання таких 

завдань: 

– розглянути генезу теорії права людини на розвиток своєї 

особистості; 

– визначити поняття, зміст та структуру права людини на розвиток 

своєї особистості; 

– з’ясувати місце права людини на розвиток своєї особистості в системі 

конституційних прав людини і громадянина; 

– розглянути поняття механізму забезпечення реалізації права людини 

на розвиток своєї особистості; 

– вивчити соціально-економічні та інші умови забезпечення реалізації 

права людини на розвиток своєї особистості; 

– розглянути безпеку середовища життєдіяльності людини як умову 

здійснення права на розвиток своєї особистості; 

– визначити міжнародний інституціональний та інструментальний 

механізм забезпечення права людини на розвиток своєї особистості; 

– виробити практичні рекомендації щодо вдосконалення національних 

інституційнійних механізмів забезпечення права людини на розвиток своєї 

особистості; 

– виявити основні проблеми удосконалення конституційно-правового 

забезпечення права людини на розвиток  своєї особистості в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

забезпечення та реалізації особистого права людини і громадянина на 

розвиток своєї особистості. 

Предметом дослідження є конституційне право людини на вільний 
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розвиток своєї особистості в контексті світового досвіду.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження 

становлять як загальнонаукові, серед яких діалектичний, порівняльний, 

історичний, формально-юридичний, логічний методи пізнання, так і 

спеціальні методи. 

За допомогою діалектичного методу було всебічно досліджено 

теоретичну розробленість права людини на розвиток своєї особистості 

(підрозділ 1.1). Історичний метод пізнання та метод діалектичної логіки 

використовувались для дослідження теоретико-правових поглядів різних 

періодів становлення й еволюції права людини на розвиток та факторів, що 

вплинули на формування даного права як суб’єктивного права людини 

(підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий і формально-юридичний методи 

застосовувались при виявленні джерел й аналізі міжнародно-правових та 

національних законодавчих актів, що регламентують право людини на 

розвиток (підрозділи 1.3, 3.1). Системні методи, зокрема системно-

структурний та системно-функціональний, сприяли виробленню авторської 

позиції щодо конституційно-правового механізму забезпечення права людини 

на розвиток своєї особистості, визначення його структури, місця у системі 

основних прав людини, елементів їх взаємозв’язку та взаємодії (підрозділи 

1.2, 1.3, 2.1). Для опису, аналізу та уточнення понятійного апарату, зокрема 

визначення поняття права людини на розвиток своєї особистості, було 

використано загальнонауковий метод термінологічного аналізу та 

формально-логічний метод (підрозділ 1.2). Соціологічний метод 

використано при аналізі внутрішніх і зовнішніх чинників та суспільних 

процесів, що зумовлюють визнання та втілення права людини на розвиток 

своєї особистості у правову систему країни (підрозділи 2.2, 2.3). Методи 

моделювання й прогнозування використані при виробленні пропозицій 

щодо підвищення ефективності національного конституційно-правового 

механізму забезпечення права людини на розвиток своєї особистості 

(підрозділи 3.2, 3.3). 



 7 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці 

учених у галузі конституційного права, а також інших галузей права, 

передусім загальної теорії держави і права, конституційного права 

зарубіжних країн, міжнародного права, зокрема таких, як:  М. Баглай, 

О. Батанов, М. Баймуратов, С. Бобровник, С. Братусь, М. Бринчук, К. Васак, 

М. Вітрук, Л. Воєводін, К. Волинка, Б. Ебзеєв, М. Ентін, А. Колодій, 

В. Копєйчиков, О. Лукашева, О. Марцеляк, М. Марченко, Р. Мюллерсон, 

Н. Мяловицька, В. Нерсесянц, А. Олійник, В. Погорілко, Т. Пряхіна, 

П. Рабінович, Ю. Тодика, Б. Топорнін, В. Федоренко, О. Фрицький, 

М. Хавронюк, Ю. Шемшученко, Н. Шукліна тощо. 

У дослідженні використані наукові розробки загальнофілософських 

та теоретико-методологічних аспектів сталого розвитку, що 

розглядаються нами як передумова реалізації права людини на розвиток, 

які тією чи іншою мірою відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних 

авторів, зокрема І. Альошіна, Т. Акімова, Г. Дейлі, В. Лагно, 

М. Мажарова, Г. Марушевського, Д. Медоуза, А. Сена, В. Середи, 

А. Урсула тощо. 

Нормативну базу дослідження становлять, передусім, Конституція 

України, міжнародно-правові акти з прав людини, вітчизняне законодавство, 

законодавство зарубіжних країн та акти міжнародних організацій. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, історико-

правові джерела вітчизняного та зарубіжного права, матеріали преси, 

інтернет-ресурси тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

представлена робота є одним із перших досліджень монографічного характеру 

проблем конституційно-правового забезпечення права людини на розвиток 

своєї особистості як невід’ємного права людини. 

У межах здійсненого дисертаційного дослідження сформульовані та 

обґрунтовані положення, що містять наукову новизну. Зокрема: 

уперше: 
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– дано авторське визначення поняття права людини на розвиток своєї 

особистості, під яким пропонується розуміти невід’ємні від особистості й 

гарантовані законодавством реальні можливості людини реалізовувати 

власний потенціал у ході активної, вільної й конструктивної участі і сприяння 

у створенні та укріпленні справедливого й рівноправного миру та безпеки, у 

всеохоплюючому економічному, політичному, соціальному й культурному 

розвитку і справедливому розподілі створюваних у його ході благ, у 

забезпеченні охорони навколишнього середовища з метою задоволення 

власних потреб та в інтересах усіх, в тому числі й майбутніх поколінь, без 

будь-якої дискримінації за ознаками статі, етнічної належності, культури, 

релігії, економічного чи іншого статусу, у межах, в яких не порушуються 

права і свободи інших людей; 

– обґрунтовується авторська позиція щодо змісту права людини на 

розвиток своєї особистості, котрий розкривається через концептуальне 

поняття «розвиток людини» та нормативне – «право на розвиток». При цьому 

поняття «розвиток людини» ґрунтується на концепціях «людського 

розвитку», «сталого розвитку» і «сталого людського розвитку»; 

– вирішується теоретична проблема з’ясування місця права людини на 

розвиток своєї особистості. На підставі логічного аналізу зроблено висновок, 

що право людини на розвиток своєї особистості є специфічним, таким, що 

займає в системі прав людини особливе місце і є основою для розвитку інших 

прав. Воно виступає нормативною формою взаємодії людини й держави з 

метою формування належних умов існування й життєдіяльності людини та 

нормального функціонування держави й суспільства в цілому, є невід’ємним 

правом людини, носить комплексний характер й органічно пов’язане як з 

особистими правами людини, такими як право на життя, право на гідність, 

свободу і безпеку, без яких реалізація права на розвиток своєї особистості 

була б неможливою, так і з соціальними правами; 

удосконалено: 

– розуміння гарантій забезпечення права на розвиток своєї особистості, 
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які можна визначити як сукупність умов, правових засобів й способів, 

встановлених Конституцією України та законами України, за допомогою яких 

держава покладає на себе зобов’язання із забезпечення сприятливих умов 

життєдіяльності людини з метою її розвитку, захисту громадян від 

неправомірних рішень і дій органів державної влади, місцевого 

самоврядування та посадових осіб, що суперечать нормам конституційного 

законодавства та перешкоджають реалізації права людини на розвиток своєї 

особистості; 

– визначення механізму забезпечення реалізації права на розвиток своєї 

особистості, що є складною й багатогранною системою взаємопов’язаних 

умов, засобів, способів та факторів, які забезпечують активну правомірну 

поведінку самих індивідів та діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових осіб, направлених на забезпечення 

реалізації передбачених Конституцією та законами України можливостей 

громадян користуватися певними соціальними та іншими благами з метою 

розвитку, надають громадянам можливість звертатися до передбачених 

законодавством засобів захисту та поновлення своїх законних прав у випадку 

їх порушення; 

– розуміння соціально-економічних та інших передумов забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості. При цьому соціально-

економічні умови забезпечення права людини на розвиток визначають стан 

людини у сфері праці і побуту, зайнятості, соціальної захищеності й 

добробуту, виступають сприятливою середою та матеріальною основою 

реалізації всього комплексу прав людини, в тому числі й права людини на 

розвиток, оскільки повноцінний розвиток людини, передусім фізичний, 

неможливий без матеріальної бази її існування та забезпечення гідного рівня 

життя. Повноцінне здійснення права людини на розвиток не може 

відбуватися в умовах небезпеки і загроз її життю і здоров’ю. Екологічно 

безпечне і мирне середовище життєдіяльності людини, яке не загрожує її 

життю, здоров’ю та свободі, яке дозволяє вести гідне й повноцінне життя, і 
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при якому ресурси, енергія і творчі здібності людини направлені на 

економічний, соціальний, інтелектуальний, духовний і культурний розвиток, 

слугує однією з основних передумов здійснення права людини на розвиток; 

дістали подальшого розвитку: 

– дослідження інституціональних механізмів забезпечення права 

людини на розвиток. Міжнародний інституціональний механізм реалізації 

міжнародно-правових норм з прав людини, в тому числі й права на розвиток 

своєї особистості, включає систему органів і процедур, призначених для 

заохочення й захисту прав людини, а також правових і організаційних 

засобів, що створюються спільними зусиллями держав з метою реалізації 

прийнятих відповідно до норм міжнародного права зобов’язань держав з 

дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини; 

– вивчення головних проблемам конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток в Україні, якими є: відсутність нормативно-

правового закріплення права людини на розвиток й недостатність наукових 

досліджень щодо сутності й змісту зазначеного права; змішування понять 

«право людини на розвиток» і «сталий розвиток»; неузгодженість у 

визначенні поняття «сталий розвиток» та концептуальні розбіжності щодо 

визначення його змісту; певна безсистемність і невпорядкованість 

законодавства у сфері розвитку, недостатній прогрес у приведенні 

законодавства України до вимог міжнародних актів з питань розвитку, 

зокрема, що стосуються питань сталого розвитку; неналежне забезпечення 

участі громадян в економічних, соціальних, культурних і політичних 

процесах управління, направлених на підвищення добробуту всього 

населення, та прийнятті важливих для забезпечення життєдіяльності людини 

рішень; відсутність організаційних структур, які дозволяють перевести право 

на розвиток зі сфери політики у сферу практичного застосування; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення конституційно-

правового забезпечення права людини на розвиток в Україні, до яких 

віднесено: адекватне втілення права людини на розвиток в юридичні 
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нормативи, а саме: конкретизація права на розвиток своєї особистості у 

поточному галузевому законодавстві з визначенням ефективних механізмів 

і гарантій його реалізації; створення інституційно-організаційного 

механізму забезпечення права людини на розвиток своєї особистості; 

створення національних умов, сприятливих для здійснення у повному 

обсязі права на розвиток своєї особистості, у тому числі забезпечення 

рівності можливостей для всіх у тому, що стосується доступу до 

справедливого розподілу досягнутих у ході розвитку благ, заохочення 

участі населення у всіх процесах і сферах управління; удосконалення 

процесу формування й реалізації за участі всіх членів суспільства 

концепції і довгострокових планів переходу країни до сталого розвитку як 

необхідної передумови фактичного визнання й забезпечення реалізації 

права людини на розвиток своєї особистості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки й рекомендації є 

актуальними та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – в ході подальших наукових досліджень 

механізмів забезпечення права людини на розвиток своєї особистості; 

– правотворчості – з метою розвитку нормативного закріплення 

правовідносин у сфері забезпечення та реалізації права людини на розвиток 

своєї особистості; 

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

діяльності органів публічної влади, відповідальних за сприяння реалізації та 

захист прав та свобод людини і громадянина (Акт про впровадження 

(використання) результатів виконання науково-дослідної роботи у Вищому 

господарському суді України від 20.01.2017 р. № 13-52/128/17); 

– навчальному процесі – для підготовки навчального матеріалу з 

конституційного права України і конституційного права зарубіжних країн; 

викладання відповідних навчальних дисциплін і спецкурсів; у науково-

дослідній роботі студентів. 
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Апробація результатів дисертації. Положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Конституційні гарантії 

прав і свобод людини: 20 років досвіду правового регулювання» (м. Львів, 28 

червня 2016 р.), «Право, держава та громадянське суспільство в умовах 

системних реформ» (м. Львів, 23–24 грудня 2016 р.), «Пріоритетні напрями 

модернізації системи права України» (м. Запоріжжя, 23–24 грудня 2016 р.), 

«Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного 

законодавства» (м. Харків, 17–18 лютого 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 

п’яти наукових статтях, з яких чотири опубліковано у фахових виданнях 

України, одна – в іноземному науковому виданні, а також у тезах чотирьох 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВА ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

1.1 Генеза теорії права людини на розвиток своєї особистості 

 

Право людини на розвиток своєї особистості виступає одним з елементів 

системи прав людини. Теоретичні витоки прав людини закладено у різних 

філософських, релігійних, культурних та юридично-правових поглядах і 

концепціях, які торкаються часів, коли зароджувалися і розвивалися 

фундаментальні ідеї прав людини, трансформуючись у наступному під 

впливом сучасних реалій в нові теорії й світоглядні позиції. Тому для більш 

правильного і повного розуміння формування права на розвиток своєї 

особистості як універсального права людини, його сутності та змістового 

наповнення виникає необхідність осмислити витоки теорії даного права у 

контексті загального розвитку прав людини. 

Проблема прав і свобод людини завжди була і залишається однією з 

найбільш дискусійних проблем соціально-культурного та політичного 

розвитку певного суспільства та людства в цілому. Процес становлення та 

формування інституту прав людини є плодом тривалого історичного 

розвитку політико-правової та філософської думки. Уявлення про людину та 

розуміння прав, притаманних людській особистості, сягають своїм корінням 

вчень давньогрецьких та давньоримських філософів, погляди котрих стали 

підґрунтям подальших досліджень у царині прав людини. До обговорення 

цього питання долучалися і представники громадської думки, і філософи, і 

юристи і інші науковці. Перш, ніж стати аксіомою, основоположною 

істиною, нормою демократичного суспільства, сучасні стандарти прав 

людини пройшли свій непростий розвиток та тернистий шлях до втілення із 

ідей у повсякденну практику [151, с. 98]. Цей розвиток не закінчується і 

триває постійно й до нині. Входження людства у нове тисячоліття 

знаменується суттєвими змінами усіх сфер життєдіяльності як всього 
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людства в цілому, так і окремої особистості. Черговий рівень еволюції 

людської цивілізації, формування єдиної політичної й правової організації 

світового співтовариства в сучасних умовах глобалізаційних процесів і 

інтеграції впливає на розвиток існуючих прав і свобод людини, наповнюючи 

їх новим змістом і надаючи їм нових якостей. Одночасно виникають й нові 

права і свободи, а обсяг  існуючих прав і свобод особистості «визначається 

конкретними особливостями того чи іншого суспільства»,  «розвитком 

людської цивілізації в цілому, рівнем і ступенем інтегрованості у міжнародне 

співтовариство» [206, с. 7]. 

 Складність і багатогранність такого явища, як «права людини» 

призводять до різноманітних, іноді зовсім протилежних і суперечливих 

поглядів і уявлень про їх сутність. Права людини розглядаються і як система 

філософських, світоглядних уявлень про призначення людини, її місця й ролі 

у співтоваристві інших людей; і як система, гуманістичних цінностей, на 

яких будуються взаємовідносини у суспільстві; і як система соціальних 

регуляторів відносин між людьми, що складається з морально-етнічних 

принципів і норм; і як правове явище, що характеризує закріплений у нормах 

права статус особи у її взаємовідносинах з владою і державою [6 , с. 8-9]. 

Численні й різноманітні концепції й теорії прав людини мають давню 

історію. Традиційно в історії суспільної думки і у юридичній літературі йде 

обговорення двох основних підходів до природи й сутності прав людини - з 

точки зору природного права й з точки зору позитивного права [див.: 54, с. 

37-40; 131, с.31-46; , 7, с. 46;  8, с. 148]. Теорія природного права, оголосивши 

людину «мірилом всіх речей», виходить з того, що всі права людини 

належать їй від природи, вона володіє ними в силу свого народження 

людиною. Вони являються сутністю натури людини, її природи, тому їх й 

називають природними. Вони не потребують якогось писаного, юридичного 

оформлення. А держава повинна захищати дані права й не допускати їх 

порушення. Як зазначають деякі науковці, природне право є категорією 

абстрактною, але має глибокий правовий зміст. По суті, це моральний ідеал 
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для громадянського суспільства, кожного його члена і конституційної 

держави [15, с. 12]. Природно-правова доктрина віддає пріоритет 

особистості, стверджує її автономність від публічної влади. Ця теорія 

обґрунтовує розуміння прав людини як природжених, невід'ємних 

(невідчужуваних) і священних імперативів. Природно-правова доктрина 

націлена на те, щоб обмежити домагання держави на свій розсуд визначати 

обсяг прав і свобод людини, не рахуючись при цьому з необхідним для 

нормальної життєдіяльності індивіда набором прав [224, с. 11-13]. 

У різні історичні епохи в поняття природного права вкладався різний 

зміст. Історики права досі не систематизували всі інтерпретації цього 

поняття, виходячи зі всього різноманіття його трактувань юристами і 

філософами минулого [110, с. 52]. Фундаментальні розробки теорії 

природного права найбільш повно представлені у роботах таких відомих її 

представників, як Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, 

І. Кант та інших. Так, Г. Гроций писав, що «право природне є припис 

здорового розуму, яким ту чи іншу дію, залежно від її відповідності чи 

протиріччя розумній природі, визнається або морально ганебною, або 

морально необхідною; а, отже, така дія чи заборонена, чи ж наказана самим 

богом, творцем природи». Він пропонував три тлумачення поняття «право»: 

1) те, що справедливо, тобто не суперечить справедливості, відповідає 

природі розумних істот; 2) те, що визначає положення осіб, «здатність» 

володіти владою, власністю і відповідальністю; 3) те ж саме, що і закон, 

тобто норма права, будь-яке обов’язкове правило поведінки імперативного 

характеру [82, с. 68-70]. Від природи будь-яка людина має право на життя, 

«яке має бути не втрачено, а збережено», тіло, його окремі члени, добре ім’я, 

честь, свободу дій в рамках закону [82, с.420]. Таким чином, природне право 

інтерпретувалося як «необхідне право, дотримуватись якого зобов’язані усі 

держави» [110, с. 55]. А за твердженням Т. Гоббса: «Природне право ... є 

свобода всякої людини використовувати свої власні сили на свій розсуд для 

збереження своєї власної природи, тобто власного життя, і, отже, свобода 
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робити все те, що за його власним розумінням є найбільш підходящим для 

цього засобом» [319, с.11-21; 180, с.217-219]. 

 На думку Н. Бондаря, природно-правовий підхід до інституту основних 

прав і свобод людини покладає обов’язок на державну владу визнати й 

забезпечити конституційними та іншими юридичними гарантіями такі 

природні права людини, як право на життя, гідний й достатній рівень життя, 

особисту недоторканість, свободу тощо [30, с.132]. 

 Ідея загальної рівності людей і разом із нею ідея прав людини як 

людини, яка виникла у давні часи, на думку В.Нерсесянца, не була 

реалізована й у середні віки; але вона не була забута й продовжувала 

розвиватися з різних позицій й у різних формах і історично перспективних 

направленнях, вплинувши на формування тих тенденцій й юридичних 

конструкцій прав і свобод людини, з якими, у свою чергу, пов’язані сучасні 

уявлення про права людини [214, с. 108]. 

Другий, позитивістський підхід виходить з того, що право, в тому числі 

й права людини, є похідними від держави, яка на свій розсуд визначає їх 

зміст й обсяг, ніби «дарує» їх людині [82, с. 71]. В рамках позитивістського 

підходу права людини визначаються як формально-визначені, юридично 

гарантовані можливості користуватися благами в описаній законом сфері 

[116, с.11 ]. Тобто, деякі з прав людини отримують реальне втілення лише 

завдяки державній владі, котра приймає відповідні закони, що закріплюють 

такі права. Це, наприклад, можуть бути право на соціальне забезпечення, на 

працю, на освіту та інші [180, с. 217]. Тому представники позитивного права 

розуміють права людини, як «гарантовану державою міру можливої 

(дозволеної) поведінки особистості, важливий елемент її конституційного 

статусу», «формально визначені, юридично гарантовані можливості 

користуватися соціальними благами, офіційна міра можливої поведінки 

людини в державно-організованому суспільстві» [190, с. 231]. 

Сучасне розуміння позитивного права багато в чому ґрунтується на 

нормативістській концепції Г. Кельзена, який назвав її «чистим вченням про 
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право». Згідно з Кельзеном, право цінне тільки як наказ, як норма, але не 

норма рівності, свободи, справедливості. Ця теорія виходить з того, що 

необхідно звільнити юриспруденцію від методів дослідження, запозичених з 

інших областей пізнання. Крім того, чистота теорії права передбачає 

виключення з неї ідеологічних оцінок, описуючи право таким, яке воно є, не 

займаючись його виправданням або критикою [231, с.137 ]. Стосовно до прав 

людини суть даного підходу полягає в тому, що він заперечує морально-

філософську основу цих прав. Інакше кажучи, права людини діють тільки в 

силу того, що вони закріплені державою в правових нормах, які повинні 

виконуватися завжди, незалежно від того, що вони можуть не відповідати 

нормам моралі, бути зневажливими по відношенню до прав людини [345, с. 

68]. В той же час, при належному закріпленні прав людини позитивістський 

підхід має ряд переваг. Так, за допомогою чіткого встановлення правових 

норм він закріплює зміст конкретних прав людини, що дозволяє підвищити 

ефективність їх захисту. Крім того, він дає можливість законодавчо 

регламентувати систему механізмів захисту прав людини [153, с. 12]. 

Позитивістський підхід до прав людини, на думку багатьох 

дослідників, не виступає у якості антиподу природно-правовій доктрині, а, 

навпаки, доповнює її, виконуючи при цьому різні функції.  Е. Лукашева 

вважає, що  антагонізм обох доктрин був істотно ослаблений історією 

людства XX століття, а саме пережитими ними світовими війнами, 

тоталітарними режимами і, як наслідок, масовими найтяжчими порушеннями 

прав людини. Негативний історичний досвід, на її переконання, показує, що 

право невіддільне від моральності, від категорій свободи, справедливості і 

самоцінності особистості, тобто від тих ідей, які висувала природно-правова 

доктрина. Історія XX в. свідчить також, що ці ідеї повинні бути закріплені в 

правовому законі, який, спираючись на них, отримує додаткову «енергію». 

Тим самим зростає значимість природно-правової теорії [172, с. 9].  

Вирішальним етапом в розвитку прав людини стали буржуазно-

демократичні революції XVII-XVIII ст., які висунули не тільки широкий 
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каталог прав людини, а й принципи свободи і формальної рівності, що стали 

основою універсальності прав людини, що додали їм справді демократичного 

звучання. Західна ліберальна концепція гуманітарного розвитку даного 

періоду в якості головних цінностей проголосила свободу, права людини, 

народний суверенітет, демократію, право на приватну власність. Ця 

концепція була сприйнята й на рівні міжнародного співтовариства у вигляді 

стандартів прогресивного розвитку людства [321, с. 7-12]. 

Після утворення Ліги Націй та Міжнародної організації праці, права 

людини набувають міжнародного значення і стають предметом міжнародно-

правового регулювання. Однак, лише після другої світової війни й створення 

Організації Об’єднаних Націй та прийняттям перших міжнародних 

стандартів у галузі прав людини відбувається формування сучасних уявлень 

про права людини.  Вважається, що саме у деклараціях ООН було вперше 

вжито поняття «права людини» (human rights) у сучасному розумінні,  

замінивши термін «природні права» (natural rights) і більш пізній термін 

«права чоловіка» (the rights of man, droits de I'homme et des citoyens – 

Французької декларації 1789 р.), який не завжди сприймався як такий, що 

включає права жінок [16, с. 10-15]. 

З утвердженням поняття «права людини» постає питання щодо їх 

класифікації. Існуючі в юридичній науці класифікації прав і свобод людини 

ґрунтуються на різних підставах. В даний час найбільш поширеною є 

класифікація прав за їх соціальним призначенням, на основі виділення 

найбільш важливих сфер суспільного життя, в яких ці права виникають і 

реалізуються, а саме - особистої, політичної, соціальної, економічної та 

культурної сфер. Згідно з цією класифікацією, існує такі основні групи прав і 

свобод людини: політичні, соціально-економічні, громадянські (особисті) і 

культурні, грань між якими досить умовна, оскільки всі вони в сукупності 

утворюють цілісну і єдину систему суспільних відносин [223, с. 272-273]. 

Вищеназвані групи прав належать не тільки до різних сфер 

життєдіяльності людини, але і до різних історичних епох за часом свого 
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виникнення. Становлення концепції прав людини прийнято ділити на три 

головні етапи: права першого, другого і третього покоління. Автором даної 

теорії вважається французький юрист чеського походження, перший 

генеральний секретар Міжнародного інституту прав людини у Страсбурзі  

Карел Васак [401, с. 837-839]. Сутність наукової концепції поколінь прав 

людини як багатопланового феномену полягає у тому, що вона синтезує в 

собі філософські, релігійні, моральні, ідеологічні та інші культурні аспекти, 

виступає могутньою ідеологічною підтримкою для глобалізаційних світових 

процесів [299, с. 17]. За цією теорією до першого покоління належать 

громадянські й політичні права, гарантування як приватної свободи, так і 

демократичної участі, або, як їх ще називають, «негативні» права. За 

визначенням німецького науковця Г.Елінека ці права можна поділити на 

«status negativus» і «status activus» [393, с. 254]. Права негативного статусу 

мають захисний характер. Їхня мета – попередження порушень з боку 

держави, пов’язаних зі свободою та власністю. У виняткових випадках, коли 

державі дозволяється обмежувати ці права, вона зобов’язана дотримуватися 

процедурних положень, зокрема гарантій «habeas corpus», які стосуються 

недоторканності особи. Права активного статусу, що пов’язані з участю у 

політичному процесі, включають свободу слова, зібрання, об’єднання в 

асоціації, демократичне виборче право [36, с. 136-140]. Перше покоління 

прав людини асоціюється з традиційними ліберальними можливостями, котрі 

були сформовані у процесі буржуазних революцій і в подальшому 

конкретизовані й розширені у практиці і у законодавстві демократичних 

держав. Тому, на думку деяких науковців, саме права першого покоління 

слід розглядати в якості «прав людини», а права другого та третього 

покоління є усього лише «соціальними зазіханнями», тобто не стільки 

правами, скільки привілеями, спрямованими на «перерозподіл національного 

доходу на користь соціально слабких» [98, с. 18]. 

Друге покоління прав людини формувалося у ході боротьби трудящих 

за покращення свого економічного й матеріального становища, медичного й 
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соціального забезпечення. Тому до другого покоління прав людини відносять 

економічні, соціальні й культурні права, які, на відміну від прав першого 

покоління, називають «позитивними» («status positivus»), оскільки вони 

передбачають ті блага, котрі людина має право отримати від держави і 

суспільства. Виникнення другого покоління прав людини пов’язують з ідеєю 

соціального реформування суспільства та нового етапу розвитку лібералізму, 

коли негативне розуміння свободи доповнювалося позитивним розумінням 

свободи, тобто вимогами до держави щодо отримання від неї певних благ, 

більш активної участі громадян у здійсненні влади тощо. Як слушно 

зауважує Н. Вітрук, роль правової держави перестала обмежуватися 

охоронними функціями, вона почала набувати певні соціальні функції, 

перетворюватися на державу загального добробуту, соціально орієнтовану 

демократичну державу, результатом чого стало міжнародне визнання 

соціально-економічних і культурних прав громадян [51, с. 76].  

До третього покоління відносять так звані «колективні» або «групові 

права», пов’язані з поняттям солідарності (права народів, в тому числі право 

на самовизначення, на мир, на безпечне довкілля тощо). За твердженням 

засновника цієї теорії К. Васака, права третього покоління покликані 

подолати автономію окремих індивідів, що конкурують між собою, і 

забезпечити соціальну солідарність, що дозволить людям повністю розкрити 

свій потенціал шляхом спільної участі у соціальному житті різних 

співтовариств, до котрих вони належать [401, с. 839]. Їх виникнення 

пов’язують із універсалізацією прав людини («status universalis»), 

утвердженням появи «загального стандарту досягнення для всіх народів та 

усіх націй» [118, с. 10-15 ]. Найбільш вагомими правами людини третього 

покоління є такі права, як право на розвиток, на захист довкілля, на участь у 

розподілі «спільної спадщини людства», що включає ресурси дна моря, 

економічне використання космічного простору, а також інші природні та 

культурні ресурси [393, с. 255]. Поява прав третього покоління обумовлена 

такими проблемами сучасності, як підтримка миру, звільнення народів, що 
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знаходилися у колоніальній залежності, зростання економічної нерівності 

між розвиненими й країнами, що розвиваються [403, с. 640]. Ця група прав, 

зокрема, право на розвиток, стала відповіддю на загрози правам людства, 

викликані глобальною взаємозалежністю, і покликана забезпечити соціальну 

солідарність окремих індивідів з метою більш повноцінного розкриття свого 

потенціалу шляхом спільної участі у соціальному житті співтовариства.  

Найбільші суперечки серед науковців викликає саме третє покоління 

прав людини. Оскільки право на розвиток за теорією К. Васака належить до 

колективних прав, розглянемо більш детально позиції науковців щодо 

легітимності даної групи прав та їх співвідношення з індивідуальними 

правами людини. 

 По-перше, піддається критиці хронологічний критерій виділення 

поколінь прав людини, за яким не враховується їх юридична природа. При 

такому підході, на думку деяких дослідників, дана класифікація є 

некоректною, сумнівною і може мати лише історичну цінність, а сама 

кількість поколінь прав людини може бути скільки завгодно великою [380, с. 

27]. До того ж, різні права неможливо впевнено й однозначно співвіднести з 

тим чи іншим історичним періодом їх утвердження, а сам термін «покоління» 

створює хибне враження про витіснення одних прав іншими [364, с. 131]. 

Натомість, прихильники даної класифікації стверджують, що права другого 

покоління являються необхідними для повноцінної реалізації прав першого 

покоління, а міжнародно-правове забезпечення прав третього покоління 

створює умови, без котрих права першого й другого поколінь не можуть бути 

належним чином гарантовані [44, с. 9-18]. Нарешті, на думку багатьох 

науковців, права наступних поколінь, сприяючи реалізації прав попередніх 

поколінь, не замінюють їх, нове покоління прав не має на увазі появу 

«нащадків» нового виду, вони залишаються тими ж за своєю природою, 

однак представлені суттєво різними видами прав [403, с. 640].  

По-друге, точаться дискусії щодо допустимості визнання «колективних 

прав» правами людини й їх можливості суперечити правам індивіда. Якщо 
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одні через їх колективний характер не вважають їх правами людини взагалі, 

то інші наполягають на необхідності їх визнання нарівні з індивідуальними 

правами.  

Прихильниками колективних прав вважається, що визнання й 

інституціональне закріплення так званих «колективних прав» повинно 

розглядатися як необхідна умова попередження дискримінації й 

забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин. Одним з 

головних постулатів, що відображує точку зору представників «колективних 

прав», являються слова С. Сенезе: «Права людини не мають для цієї людини 

сенсу, якщо вона належить до народу, котрий не розпоряджається своєю 

долею...Не існує абстрактного «індивідуума у собі», це міф, котрий виник на 

ґрунті тенденцій, що розвинені у Європі з часів Відродження й Реформації» 

[293, с. 141]. Схожої думки дотримується й К. Васак, стверджуючи, що 

добробут людини неможливий без її участі у житті суспільства, для гідного 

життя людина потребує не лише свободи і рівноправності, а й братства і 

соціальної солідарності [401, с. 839]. 

На думку Н. Вітрук, Р. Мюллерсона, О. Лукашової та інших 

особливість цих прав полягає у тому, що вони являються колективними 

правами і можуть здійснюватися не стільки окремою людиною, скільки 

колективами, громадами, державами. Звичайно, окрема людина приймає 

участь у реалізації таких прав, але ця участь пов’язана не з її особистим 

статусом, а з її положенням як члена колективу. Щодо «групових» прав, то на 

думку деяких науковців, третє покоління прав людини охоплює права тих 

категорій (груп) громадян (дітей, жінок, молоді, людей похилого віку, 

інвалідів та ін.), які за соціальним, політичним, фізіологічним і з інших 

причин не мають рівних з іншими громадянами можливостей здійснення 

загальних для всіх людей прав і свобод і в силу цього потребують певної 

підтримки держави  [247, с. 14]. 

Але, як слушно відмічає А. Осипов, автори, котрі просувають ідею 

колективних прав, далеко не завжди пояснюють, що саме вони вкладають у 
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поняття «колективні права». Цей термін виглядає невизначеним й допускає 

декілька можливих уявлень: індивідуальні права, що реалізуються у 

колективі спільно з іншими людьми (так званий колективний вимір 

індивідуальних прав); загальні права людини і громадянина стосовно до 

членів певної групи; спеціальні права, якими наділені індивіди, що 

відносяться до певної категорії (так звані спеціальні права); права 

колективного суб’єкта права – організації; права умовної чи статистичної 

групи як такої («групові права») [233, с. 89]. 

Наприклад, Е. Регеда стверджує, що одним з найбільш 

розповсюджених в юридичному дискурсі підходів до розуміння сутності 

колективних прав найбільшу практичну значимість для теорії права являє 

підхід, що розуміє колективні права як правомочності певного групового 

суб'єкта. Відповідно до даного підходу, колективні права - це права, що 

належать умовній або статистичній групі, що реалізуються цілою групою як 

такою, що не є простою сумою індивідуальних прав осіб, що входять у цю 

множину, а мають якісно нові властивості (синергетичний ефект), визначені 

цілями і інтересами даного колективного утворення. Колективні права 

можуть бути порушені відносно групи в цілому, вони вимагають певної 

відособленості в регламентації і створення належного інституціонального 

середовища в національному законодавстві [273, с. 14]. 

Головні заперечення проти легітимації колективних прав у якості прав 

людини пов’язані з небезпекою нівелювання ідеї природних прав людини, 

якими наділені всі люди у рівному ступені. Одним з аргументів заперечення 

висувається думка, що більшість прав, якими пропонується наділити ці 

колективи (групи, меншини) вже визнані на міжнародному рівні як права 

індивідів (свобода слова, свобода віросповідання, свобода асоціацій тощо). 

На думку С. Соколовського, колективні права являються правами 

людини лише до тих пір, доки відображені в них потреби можуть 

переводитися на мову юридичних норм, які можна визнати й провести у 

життя. Цей принцип заснований на тому, що права людини, котрі з самого 
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початку були задумані головним чином для захисту індивіда від свавілля з 

боку державної влади, ніколи не означали свободи більшості 

використовувати силу примусу, що є у державі, на власний розсуд, тобто на 

шкоду «меншинам» [304, с. 29].  

Схожої думки дотримується й А. Автономов, котрий зазначає, що 

здійснення колективних прав не може обмежувати прав і свобод індивіда. 

Право індивіда - це природне право, властиве йому від народження, одна з 

головних цінностей людського буття. Воно виступає виміром всіх процесів, 

що відбуваються в суспільстві, бо порушення природних прав людини 

деформує розвиток суспільства. Колективні права не є природними, оскільки 

формуються і кристалізуються в міру становлення інтересів тієї чи іншої 

спільноти або колективу. Їх не можна розглядати як суму індивідуальних 

прав осіб, що входять в ту чи іншу спільноту. Вони мають якісно інші 

властивості, визначені цілями і інтересами колективного утворення [5, с. 89]. 

Однак якими б різними не були ці права, їх правомірність повинна 

проходити перевірку «людським виміром» - правами індивіда. Колективні 

права не повинні ігнорувати прав людини, суперечити їм або пригнічувати 

їх. Якщо колективні права ведуть до обмеження прав людини, значить, мета, 

яка об'єднала таку спільноту, антигуманна і протиправна [320, с. 131]. 

Індивідуальні права людини визрівали поступово по мірі виділення 

людської особистості із товариства (громада, стан, клас) та усвідомлення нею 

своїх інтересів. Колективні права трактуються як особлива форма реалізації 

індивідуальних прав. Так, права національних меншин випливають з права 

кожної окремої людини на національну приналежність, з його права 

зберігати і розвивати рідну мову, свою культурну самобутність. Право на 

об'єднання, яке є у кожної людини, може бути реалізовано лише за умови 

готовності кількох людей до об'єднання один з одним [5, с. 90-91]. 

А Н. Варламова взагалі вважає, що про права третього покоління 

можливо говорити лише як про моральні категорії (що в цілому відповідає 

класичній природно-правовій традиції), причому навіть не про моральні 
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«права» (домагання), а про моральні обов’язки. Права людини, на її думку, у 

їх власному юридичному розумінні (як і право в цілому) «покликані 

гарантувати автономію (свободу) людини, котра одночасно передбачає 

можливість (саме можливість, тобто права, а не обов’язки) приймати участь у 

житті держави й інших співтовариств (публічні й приватні свободи)» [44, с. 

10]. Тому насправді «права третього покоління» це не права людини, а 

«зобов’язання, прийняття котрих є необхідним для забезпечення прав 

першого і другого покоління, причому ці зобов’язання є настільки 

некоректними й всеохоплюючими, що не піддаються юридизації й можуть 

розглядатися лише як такі, що мають виключно морально-політичний 

характер» [44, с.10-11]. 

Формулюючи головні заперечення щодо визнання колективних прав, 

відомий дослідник прав людини професор Джек Доннеллі поставив 

прихильникам цих прав низку питань, на котрі й досі немає переконливих 

відповідей [368, с. 208]. Так, Дж. Доннеллі цікавить, яким чином можливо 

визначити ті групи, чиї права потребують захисту, які групи повинні бути 

наділені таким правом, а котрі ні, і як узгоджується принцип рівності прав з 

тим, що певним групам надаються спеціальні права, а іншим ні. І якщо певна 

група буде визнана такою, чиї колективні права потребують захисту, то що 

це будуть за права й яким чином вони будуть співвідноситись з правами 

інших груп і індивідів, та хто повинен представляти інтереси цієї групи 

(якщо права держав представляють їх уряди, права корпорацій – їх 

засновники, то хто й яким чином буде формулювати, представляти і 

захищати права груп)? [368, с. 209] Таким чином, головним, на думку Дж. 

Доннеллі, залишається питання, чи дійсно існують  права груп і вони 

належать до колективних, чи все ж таки вони являються правами індивідів. І 

на чому ґрунтуються сподівання, що захист колективних прав буде більш 

ефективним, ніж захист прав індивідів (якщо держава відмовляється 

визнавати, поважати й захищати права індивідів, котрі належать до різних 

меншин, то, за словами Дж. Доннеллі, складно уявити, що будуть 
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визнаватися й захищатися права меншини в цілому). Тому, на його думку, 

при визнанні чергового колективного права, яке за своїм призначенням буде 

протистояти правам індивідів, потрібно точно уявляти собі необхідність 

такого визнання [368, с. 210-211]. У підсумку, Дж. Доннеллі стверджує, що 

групова ідентичність не може бути підставою для захисту прав, що лише 

автономія індивіда веде до його процвітання і реальної поваги прав 

особистості (зокрема, і тієї, що належить до групи меншин), при цьому 

«розширене» розуміння прав індивіда дає  набагато більше можливостей у 

просуванні й розвиткові концепту прав людини [368, с.211-212]. 

Існує також думка, що індивідуальні і колективні права нерозривно 

пов’язані, хоча й є різними за своєю природою. Так, існує думка, що якими б 

не були багатоманітними колективні права, їх правомірність повинна 

незмінно проходити перевірку «людським виміром» - правами індивіда [393, 

с.255]. Відомий науковець у галузі прав людини Р. Мюллерсон також вважає, 

що зазначені права можна вважати і правами людини, і правами народів, і 

навіть людства в цілому – вони належать їм всім [206, с. 30]. Схожої думки 

дотримується й професор І. Умнова, котра зазначає, що правами третього 

покоління, дійсно, наділені не лише соціально-політична спільнота чи певна 

група людей (людство, народ, населення тощо), але й окремий індивід [322, с. 

19]. Для підтвердження свої думки вона наводить приклад конституційної 

практики держав щодо закріплення одного з прав третього покоління – права 

на мир не тільки як колективного, а й індивідуального. Так, згідно ч. 22 ст. 2 

глави «Основні права особистості» Конституції Перу 1993 року кожен має 

право на мир і спокій. Тобто в даному випадку мова йде про індивідуальне 

право на мир кожної людини. Подібна стаття міститься й у Конституції 

Колумбії 1991 р. [322, с. 20-21]. 

Можна не погодитися з цією класифікацією і наполягати на 

взаємозалежності всіх прав людини. Можна, разом з фахівцями і 

теоретиками, займати одну з прямо протилежних точок зору на "колективні 

права": або наполягати на необхідності їх визнання поряд з індивідуальними 
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правами, або відкидати як невідповідні самому поняттю про права саме 

людини. Очевидно одне: протягом другої половини XX століття і понині 

поняття про права людини розвивається, і часом цей розвиток є дуже 

суперечливим [218, с.1]. 

Слід зазначити, що в умовах глобалізації змінюється уявлення про 

співвідношення індивідуальних, групових, колективних й всезагальних прав, 

що часи протистояння  систем індивідуальних й колективних прав минули і у 

сучасних теоріях традиційне розмежування зазначених прав поступається 

синтезу й доповненню новими видами прав. Можна погодитися з думкою, 

що формування в історії людства кожного покоління чи групи прав ставало 

відповіддю на виклики певної епохи, і що відповіддю на виклики ХХ1 

століття стало теоретичне й практичне оформлення всезагальних прав, з 

одного боку, й тенденція до певного синтезу, узгодженню індивідуальних, 

групових, колективних й всезагальних прав в умовах поєднання 

універсалізму й мультикультуралізму [23, с. 29]. 

Теорія всезагальних прав людини, основи котрої уперше були 

закріплені в Статуті ООН, набуває все більшої популярності. З’ясування 

природи і визнання  даної групи прав так само, як і колективних прав, 

являється дискусійним. Прихильниками концепції всезагальних прав 

відмічається, зокрема, що у глобалізованому світі поряд з індивідуальними й 

колективними правами необхідно розробляти концепцію всезагальних прав, 

які властиві як окремій людині, окремій соціальній чи національній групі, так 

і всім представникам людства. В умовах світової економічної кризи такими 

правами (незалежно від соціально-економічного стану людини) стає право на 

свободу від злиднів й бідності, право на гідне існування [73, с. 138-139]. Дані 

права визначають головну мету розвитку, орієнтованого на людину. Основа 

такого зв’язку лежить у концепції, що визнає право на розвиток, як всебічний 

економічний, соціальний, культурний і політичний процес, завдяки якому 

можуть бути повністю здійснені всі права людини і основні свободи [133, с. 

83-90].  
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Термін «право на розвиток своєї особистості» уперше було 

використано на засіданні Міжнародного інституту з прав людини у 1972 

році, хоча витоки даного права були закладені ще раніше і сягають періоду 

деколонізації й утворення нових незалежних держав та прийняття Декларації 

ООН про встановлення Нового міжнародного економічного порядку [274, 

с.3-5]. На думку деяких авторів підґрунтям виникнення концепції права на 

розвиток своєї особистості були норми Статуту ООН та Загальної Декларації 

прав людини. Так, у ст.55 Статуту ООН зазначено, що ООН закликає сприяти 

«підвищенню рівня життя, повної зайнятості населення і умовам 

економічного і соціального прогресу і розвитку» [324, ст.55]. А у ст. 22 

Загальної декларації прав людини проголошено право людини на соціальне 

забезпечення, на «здійснення необхідних для підтримки її гідності й для 

вільного розвитку її особистості прав в економічній, соціальній та культурній 

сферах шляхом національних зусиль й міжнародного співробітництва і у 

відповідності до структури і ресурсів кожної країни» [118, ст.23]. Крім того, 

опосередковано про право на розвиток йдеться у Декларації соціального 

прогресу й розвитку, проголошеній резолюцією 2542 (XXIV) Генеральної 

Асамблеї ООН від 11 грудня 1969 року, котра, зокрема, закріплює право на 

активну участь всіх елементів суспільства, в індивідуальному порядку чи 

через асоціації, у визначенні й здійсненні спільних цілей розвитку в умовах 

повної поваги основних свобод, закріплених у Загальній декларації прав 

людини [92, с. 7]. У резолюції 4 (XXXIII) від 21 лютого 1977 Комісія ООН з 

прав людини визнала право на розвиток в якості права людини. Комісія 

просила Генерального секретаря ООН провести дослідження на тему 

міжнародних аспектів права на розвиток в якості права людини у зв'язку з 

іншими правами людини на основі міжнародного співробітництва, з 

урахуванням вимог нового міжнародного економічного порядку і основних 

потреб людини. Дослідження було представлено і розглянуте Комісією з 

прав людини на її тридцять п'ятий сесії в 1979 році. Сесія ГА ООН 

«Альтернативні підходи, шляхи і засоби сприяння в рамках ООН 
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ефективному здійсненню прав людини і основних свобод» від 23 листопада 

1979 року підтвердила віднесення права на розвиток до прав людини і 

визнала, що рівність можливостей однаково визнається як за державами, так і 

за окремими особами [276, с. 238]. Подібними є й статті Пактів про 

економічні, соціальні й культурні права, прийняті ще у 1966 року, Конвенції 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року. До того ж, ці 

питання підіймалися й у доповідях Генерального Секретаря ООН, зокрема, 

дослідження по міжнародних аспектах права на розвиток як права людини 

були представлені у доповіді E/CN.4/1334, по регіональним аспектам права 

на розвиток як права людини – у доповідях E/CN.4/1421 и 1488, та 

інших[108]. 

Своє офіційне визнання право на розвиток отримало з прийняттям 

Декларації про право на розвиток, проголошену Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 41/128 від 4 грудня 1986 року [90]. Декларація про право на 

розвиток приймалася у часи, коли колишні колоніальні країни, які вступили в 

ООН в 1960-70-ті роки, наполягали на наданні міжнародній співпраці більш 

обов'язкового характеру. Посилаючись на торговельні бар'єри, що існували в 

розвинутих країнах, і низькі ціни на товари з країн, що розвиваються, вони 

стверджували, що міжнародна економічна система і сформований баланс сил 

між державами несприятливі для країн, що розвиваються. Не маючи 

необхідних ресурсів, вони не могли надати населенню гідного рівня 

соціального забезпечення, медичного обслуговування, харчування тощо. Для 

здійснення соціальних і економічних прав необхідно було створення «нового 

економічного світового порядку» й сприятливих умов розвитку, за яких 

кожна людина й всі народи мали б право приймати участь у економічному, 

соціальному й політичному розвиткові й користуватися його плодами. В 

результаті тривалих дискусій й переговорів і була прийнята Декларація про 

право на розвиток, котра визнала це право не лише за народами, а й окремою 

особою. Так, у ст. 1 Декларації зазначено, що «право на розвиток являється 

невід’ємним правом людини» [90, ст. 1]. Тим самим право на розвиток з 
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категорії колективних прав людини трансформується у загальне універсальне 

право, яке належить як колективу (всьому населенню, всім народам), так і 

окремій особі. 

Підтвердила визнання права людини на розвиток як універсальне і 

невід’ємне право, що є невід’ємною складовою всіх прав людини,  Всесвітня 

конференція з прав людини, що відбулася у Відні в 1993 році. Після цього 

право людини на розвиток міцно увійшло в каталог прав людини та тексти 

міжнародних актів, а потім стало закріплюватися і в національних 

конституціях. Так, у червні 1994 року Генеральний секретар ООН Бутрос 

Бутрос Галі представив Генеральній Асамблеї доповідь «Порядок денний для 

розвитку», в котрому визначені ознаки розвитку на сучасному етапі. У 

доповіді, зокрема, зазначається, що мир, економіка, навколишнє середовище, 

суспільство й демократія – це взаємопов’язані виміри розвитку [41, с. 4].  

У Копенгагенській декларації про соціальний розвиток, прийнятій на 

Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку 6-12 

березня 1995 року, зазначається, що держави-учасниці підтверджують і 

заохочують всі права людини, котрі носять універсальний, неподільний, 

взаємозалежний й взаємопов’язаний характер, в тому числі право на 

розвиток в якості універсального і невід’ємного права і невід’ємної складової 

частини основних прав людини, а також будуть намагатися до забезпечення 

поваги, захисту й дотримання цих прав [57, с. 144]. 

Проте, основний зміст права на розвиток своєї особистості, в 

основному, визначено в Декларації про право на розвиток.  

Таким чином, формування сучасного каталогу прав людини 

відбувалося під впливом різних ідейних течій наукової та суспільної думки, 

різних концепцій розуміння права. Права людини, їх характер, інтерпретація 

змінювалися із розвитком суспільних відносин, що визначали статус особи у 

державі, її соціальні можливості й характер життєдіяльності, виникненням 

нових проблем і завдань суспільства. На процес їхнього розширення 

вплинула конвергенція норм міжнародного і національного права, що 
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допомогла взаємно збагатити  й підняти на новий щабель права людини. 

Слушною є думка, що прогресивний розвиток людського співтовариства йде 

не прямолінійно, долаючи різні «хаотичні нагромадження соціальної 

реальності», а проблема прав особистості являється однією з «вічних 

проблем поступального розвитку людства» [53, с. 261]. На кожному щаблі 

розвитку людства з’являються нові права людини, що дозволяють долати 

проблеми, що виникли, та стабілізувати подальший розвиток. Так, із 

поглибленням глобальних проблем сучасності, таких як забруднення 

навколишнього середовища, боротьба за мир, подолання бідності й злиднів, 

виникає концепція «третього покоління прав людини» і, разом з нею, «право 

людини на розвиток своєї особистості» в якості «універсального й 

невід’ємного», такого, що «складає невід’ємну частину основних прав 

людини» [90].  

 
 

1.2 Поняття, зміст та структура права людини на розвиток своєї 

особистості 

 

Науково-технічний і соціальний прогрес, розвиток економічних та 

інших світових інтеграційних процесів, інтернаціоналізація політичної й 

культурної взаємодії різних країн та одночасне виникнення глобальних 

проблем і загроз, що стали результатом як природних процесів, так і 

негативного руйнуючого характеру діяльності людини,  відставання розвитку 

умов життя від мінімально необхідних для гідного існування людини 

сприяли появі нових прав людини, які ще не отримали конституційно-

правового закріплення. Одним з таких прав людини являється право на 

розвиток своєї особистості. Визнане світовим співтовариством і закріплене у 

міжнародно-правових документах, зокрема у Декларації ООН про право на 

розвиток, право на розвиток своєї особистості, метою котрого на початку 

було подолання економічної відсталості й залежності, поступово 

трансформується на рівень розвитку особистості і забезпечення рівних 

можливостей для всіх. 
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Декларація про право на розвиток в широкому і всеосяжному плані 

визначає розвиток як складний, багатогранний, комплексний і динамічний 

процес, який за допомогою численних форм взаємодії в економічній, 

соціальній, культурній та політичній сферах сприяє постійному прогресу в 

області соціальної справедливості, рівноправності, благополуччя і поваги 

основоположної гідності всіх людей, груп населення і народів. З урахуванням 

того, що людина і всі народи є головними суб'єктами, а не об'єктами 

розвитку, розвиток є суб'єктивним і тому не може бути нав'язаний ззовні, а 

має базуватися на рівноправній і недискримінаційний участі в процесі 

комплексного економічного, соціального та культурного розвитку відповідно 

з прагненням народів до прогресу і благополуччя [302, с.1] . 

Поняття «права на розвиток» розкривається у ст. 1 Декларації про 

право на розвиток 1986 року [90, с.230-233] . Відповідно до цієї статті право 

на розвиток являється невід’ємним правом людини, в силу якого кожна 

людина і всі народи мають право приймати участь у такому економічному, 

соціальному, культурному й політичному розвиткові, при якому можуть бути 

повністю здійснені всі права людини і основні свободи, а також сприяти 

йому й користуватися його благами.  

Доповнює дане визначення Цільова група високого рівня із здійснення 

права на розвиток, сформована Робочою групою з права на розвиток Ради з 

прав людини ООН, яка у Доповіді на сесії ГА ООН від 14 грудня 2010 року 

зазначила, що  право на розвиток – це право народів і всіх осіб на постійне 

підвищення їхнього добробуту, а також на наявність національних і 

міжнародних сприятливих умов, що сприяють справедливому, рівному, 

заснованому на участі розвитку в інтересах людини за умови поваги до всіх 

прав людини [105, с.1]. 

Таким чином, зміст права людини на розвиток своєї особистості 

розкривається через концептуальне поняття «розвиток людини» та 

нормативне - «право на розвиток». Проаналізуємо більш детально кожне з 

цих понять. 
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Поняття «розвиток людини» було сформульоване у Доповіді Програми 

розвитку людини ООН у 1990 році: «Справжнє багатство народів – люди. 

Головна мета розвитку полягає у створенні умов, що надають людям жити 

довгим, здоровим й творчим життям. Це може здатися простою істиною. Але 

про неї часто забувають через поточні інтереси у накопиченні сировини, 

товарів й грошового багатства» [106, с.1]. Далі у доповіді було підкреслено, 

що розвиток людини поєднує виробництво й розподіл товарів з розширенням 

й використанням людських здібностей, тобто розвиток людини стосується не 

тільки задоволення основних потреб, але й розвитку самої людини та її прав. 

В даному випадку маються на увазі права людини на вільне й гідне життя, на 

яке мають право всі люди внаслідок своєї належності до людства, які є 

універсальними, невідчужуваними й неподільними.  

Право на розвиток своєї особистості містить у собі багатогранні 

складові розвитку людини, розмаїття можливостей самореалізації в усіх 

сферах суспільного життя. Як слушно зазначають деякі науковці, 

множинність складових розвитку особистості – закономірний висновок з 

концепції «людини розумної», котра усвідомлює власну цінність і цінність 

інших особистостей в силу свого інтелектуального, освітнього, морального і 

етичного рівня самосвідомості, що представляє іншу, окрім економічної, 

парадигму права на розвиток [266, с. 39-42].  Однак, реалізація творчого 

потенціалу особистості неможлива в умовах економічної незабезпеченості й 

нерівності. Адже, як вірно зазначає професор Т. Пряхина, несприятливі 

соціально-економічні умови не повинні позбавляти людину можливості 

реалізовувати себе. Саме тому ліквідація бідності стала ключовим 

обов’язком як світового співтовариства, так і окремих держав, котрі повинні 

приймати всі відповідні заходи щодо здійснення права на розвиток і 

забезпечення рівних можливостей для всіх у тому, що стосується доступу до 

основних ресурсів, освіти, охорони здоров’я, харчування, житла, зайнятості 

та справедливому розподілі прибутків [266, с. 39-42].  Про це йшлося і у 

черговій Доповіді ПРООН 2000 року, в котрій зазначалося, що гідний рівень 
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життя, задовільне харчування, медико-санітарна допомога, освіта й захист 

від загроз являються правами людини, а не лише цілями у сфері розвитку, і 

що бідність уявляє собою загрозу для здійснення прав людини [106, с.1]. 

Поняття «розвиток людини» ґрунтується на сформованій наприкінці 

минулого століття концепції «людського розвитку», головні положення якої 

зводяться до того, що всі люди являються не лише засобом, а й головною 

ціллю економічного розвитку. За словами лауреата Нобелевської премії 

Моріса Алле, на рубежі ХХ-XXI ст. в системі цілей і фундаментальних 

цінностей еволюції людина була визнана головним суб'єктом соціально-

економічної еволюції і поставлена в фокус перспективи розвитку держави, 

економіки та суспільства. У цей період прогресивні вчені, нарешті, визнали, 

що «в демократичному і гуманному суспільстві вищою метою і центром 

уваги є не держава, а людина» [10, с. 168] 

 За визначенням ПРООН, «людський розвиток (від англ. «human 

development») – це процес забезпечення людей більш широким вибором у 

всіх аспектах людського життя. Головні з них – можливість прожити довге і 

здорове життя, набути знання й мати доступ до ресурсів, необхідних для 

гідного рівня життя». Але на цьому людський розвиток не закінчується. 

Додаткові аспекти варіюють від політичної, економічної й соціальної 

свободи до можливості створювати й виробляти, володіти почуттям власної 

гідності і мати гарантовані права людини [106 с. 10]. Людський розвиток – це 

створення навколишнього середовища, у якому люди можуть повністю 

розвивати свій потенціал й вести продуктивне, творче життя у відповідності 

із своїми потребами й інтересами. Принципово важливим для розширення 

можливостей вибору являється створення можливостей для людини – усього 

того, що люди можуть робити чи ким вони можуть бути у житті [106, с.9]. 

Концепція людського розвитку надзвичайно багатогранна й наповнена 

різними можливостями її застосування до різнобічних аспектів людського 

буття. Слушною являється думка, що сучасне бачення поступального 

суспільного розвитку відводить людині центральне місце не тільки традиційно 
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в духовній сфері суспільного життя, а й в кругообігу відтворювальних зв'язків, 

виходить з визнання, що людина є і вихідним і кінцевим пунктами соціально-

економічного розвитку. Людський, або соціальний, вимір цього розвитку стає 

його визначальною домінантою [343, с. 231]. 

Директор Центру у галузі розвитку й досліджень (Centre for 

Development Policy and Research – CDPR) професор Террі Маккінлі та 

професор Кейт Гриффин пропонують уявити  концепцію людського розвитку 

за допомогою наступних положень: розвиток людини відображає як процес 

розширення людського вибору, так і досягнутий рівень добробуту людей; 

добробут оцінюється за можливості людей вести таке життя, яке вони 

вважають гідним; людський розвиток залежить від задоволення трьох потреб 

- прожити довге і здорове життя, придбати знання, мати доступ до ресурсів, 

що забезпечує гідний рівень життя - характеризують такі виміри людського 

розвитку, як довголіття, освіченість і матеріальний добробут; людський 

розвиток складається з чотирьох основних елементів: рівності, сталості, 

продуктивності й розширення можливостей; людський розвиток тримається 

на «трьох китах»: ефективності, справедливості та свободи; людський 

розвиток відрізняється від переважаючої економічної теорії: розвиток - це не 

те ж саме, що і економічне зростання. Це одне з найбільш важливих засобів 

розширення вибору людини; але це не тільки не єдиний засіб, більш того, він 

не повинен розглядатися як самоціль [381, с. 27]. 

Концепція людського розвитку орієнтована на кінцевий результат - на 

добробут, свободу і розширення можливостей, а не на засіб досягнення - 

достаток, вимірюваний реальним доходом і набором товарів і послуг. Дохід, на 

думку деяких авторів, являє собою засіб, що розширює людський вибір, тобто 

надає велику свободу вибору і більше варіантів для досягнення обраної мети.  

Таким чином, сутність людського розвитку полягає у рівності доступу до 

можливостей розвитку, як зараз, так і в майбутньому [342, с. 177]. Такої позиції 

дотримуються, наприклад, доцент з прав людини і розвитку Університету 

Брендайса (США) М. Грін,  і доцент Університету штату Коннектикут (США) С. 
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Рендольф, котрі зазначають, що зростання прибутку й доходів, які служать 

покращенням добробуту людей, мають значення лише у якості засобу 

забезпечення гідного життя людини, в тому числі й отримання освіти, 

підвищення культурного рівня, більш високого ступеню безпеки тощо, тобто 

ставлять соціальні, культурні й політичні права та благополуччя вище ніж дохід 

і добробут. До того ж, на їх думку, розширення можливостей являється засобом 

підвищення активності й ефективності участі людей в управлінні й прийнятті 

рішень, що стосуються різних аспектів розвитку, на місцевому і національному 

рівні і робити це на більш рівноправній основі [385, с. 67]. 

Відчутний вплив на сучасне розуміння розвитку людського потенціалу 

й становлення права людини на розвиток мали теоретичні напрацювання 

лауреата Нобелевської премії Амартії Сена, котрий стверджував, що 

досягнення процесу розвитку оцінюються у першу чергу з позиції, наскільки 

розширилися й зміцніли права людини у суспільстві. Він розглядає права і 

свободу не лише як головну мету, а й як головний засіб розвитку [395, с. 9-

25]. У своїй роботі «Розвиток як розширення можливостей» А. Сен розглядав 

процес розвитку як процес розширення можливостей людини (capability 

approach), а не лише матеріального чи економічного збагачення. На його 

погляд, рівень життя у суспільстві слід оцінювати не за середнім рівнем 

доходів, а за можливістю людей вести таке життя, яке вони вважають гідним. 

Мету суспільного розвитку він бачив не в безмежному збільшенні 

виробництва, а в створенні можливостей для розширення вибору людьми: 

вибору здійснювати більше справ, жити довго, врятуватися від хвороб, яких 

можна уникнути, мати доступ до знань. Даний процес А. Сен пов'язував з 

розширенням прав і свобод людини. У своїй останній роботі він стверджує, 

що «врешті-решт, розвиток – це питання свободи» [292, с. 201].  

Дану позицію підтримують й інші науковці. Так, професор В. Колесов 

зазначає, що у концепції розвитку людини можливості і вибір тісно 

взаємопов’язані між собою й з свободою: як негативною (такою, як свобода 
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від голоду), так і позитивною (наприклад, свободою більш повно 

реалізовувати власні життєві потреби) [342, с. 188].  

Проблема розвитку людини актуалізується із входженням людства в 

активну фазу глобалізаційних процесів, в основі яких лежить прискорення 

прогресу економіки і посилення інтеграції світових ринків товарів, послуг, 

капіталу, технологій і праці. Як зазначено у резолюції 3384 (XXX) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 листопада 1975 року, глобалізація, що 

являється наслідком росту мобільності людей, удосконалення засобів зв’язку, 

значного розширення торгівлі й потоків капіталу та технічного прогресу, 

відкриває нові можливості для сталого економічного росту й розвитку 

світової економіки, особливо у країнах, що розвиваються. Крім того, 

глобалізація дозволяє країнам обмінюватися досвідом та вчитися один у 

одного, а також сприяє взаємному збагаченню ідеалів, і культурних 

цінностей. В той же час швидкі процеси змін й перебудови 

супроводжувались зростанням злиднів, безробіття й соціальної дезінтеграції. 

Загрози добробуту людини, такі, як екологічний ризик, також почали носити 

загальний характер. Завдання полягає в управлінні процесами трансформації 

глобальної економіки й усуненні загроз, з метою пом’якшення їх негативних 

наслідків для людей [274, с.1]. 

З точки зору права і прав людини, глобалізація розглядається як 

«довготривалий, маючий багатовікову історію, процес засвоєння людством 

позитивних ідей справедливості, добра, всезагального блага, всього того, що 

в наш час називається комплексом прав і свобод людини, в галузях 

економіки, політики й інших сферах суспільних відносин, в подальшому 

отримавши нормативне закріплення, як у національних законодавствах 

держав, так і у міжнародному праві» [301, с.89]. 

У глобальному контексті розвиток людства, як зазначають науковці, 

являється стихійним в сенсі впливу людської діяльності на динаміку 

біосферних процесів, що викликає загострення глобальних проблем, котрі 

можуть призвести до катастрофічних наслідків [183, c. 4-11]. Це можуть бути 
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проблеми і загрози, пов’язані з екологією, такі як, нестача водних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища, нищення лісів та рибних запасів 

тощо; загрози людському потенціалу і її життю, такі як поява нових видів 

хвороб, демографічна криза, міжнародний тероризм та розповсюдження 

наркотиків і т. і. Саме тому, усвідомлюючи проблеми впливу суспільства на 

навколишнє середовище, інтенсивне використання всіх життєво необхідних 

ресурсів, котрі часто-густо є невідновними, що ставить під «сумнів 

невід’ємне право майбутніх поколінь мати такі ж можливості доступу до 

ресурсів і соціальному благу» [176, с.1], міжнародне співтовариство у якості 

нової моделі розвитку запропонувало концепцію сталого розвитку, 

орієнтованого на пошук балансу між економічною, соціальною й 

екологічною складовими розвитку [183, с. 4-11]. Саме фундаментальна ідея 

дотримання прав нинішнього й майбутніх поколінь стала соціальною 

складовою концепції сталого розвитку і визначає її гуманістичний характер. 

Слід зауважити, що термін «сталий розвиток» походить від англійського 

«sustainable development» (з французької - développement durable, з німецької -

 nachhaltige Entwicklung), що неоднаково і не точно перекладається як на нашу, 

так і на російську мову. В зарубіжних країнах різні джерела надають різні 

значення цьому вислову, він перекладається не тільки як «сталий розвиток», а й 

як «стабільний», «збалансований», «самопідтримуваний», «безперервний», 

«життєво підтримуючий» тощо. Вважається, що у даному контексті цей 

переклад повинен мати інший зміст – це розвиток «що продовжується» 

(«самодостатній»), тобто такий, що не суперечить подальшому існуванню 

людства й його розвиткові [124, с. 7].  

Автором цього терміну вважається міністр Норвегії Гру Харлем 

Брундтланд, котра у доповіді, підготовленої Міжнародною комісією з 

навколишнього середовища для ООН у 1987 році, використала термін 

«sustainable development». Він був перекладений як «сталий розвиток» (з 

російської – «устойчивое развитие»)  і увійшов не лише у науковий та 

публіцистичний оббіг, а й в державні документи. З того часу термін «сталий 
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розвиток» набув широкої популярності й розповсюдження. Однак, на думку 

деяких науковців, переклад терміну «sustainable development» в розумінні 

«сталого розвитку» являється деяким лінгвістичним нонсенсом, оскільки 

сталого розвитку просто не може бути – якщо є розвиток, то стабільності вже 

немає [199, с. 51].   

Дехто вважає, що поняття «сталий розвиток» є трансформацією 

поняття «розвиток людини». Так, на думку професора Т. Пряхиної, принципи 

рівноправності і рівних можливостей сталого розвитку являються ключовими 

у розширенні нормативного змісту права на розвиток і у розумінні 

трансформації права на розвиток у право на сталий розвиток, яка відбулася з 

ним за досить короткий строк [266, с. 39-42]. 

Причинами невизначеності у розумінні ідентичності або відмінності 

даних понять, на нашу думку, можуть бути і складність поняття «сталого 

розвитку», що включає різні аспекти розвитку людства (економічні, 

екологічні і соціальні) та відсутність загальновизнаної дефініції «сталого 

розвитку» (за різними джерелами існує біля ста різних дефініцій даного 

терміну), і схожістю перекладу даних термінів з мови оригіналу, і 

гуманістичний характер концепції сталого розвитку. Різноманітність 

поглядів у розумінні зазначених понять залежить також і від того, хто 

розглядає дані питання (чи правознавці, чи представники інших галузей 

науки, чи економісти, політики, громадські діячі тощо). 

За допомогою аналізу наукової літератури та міжнародно-правових 

актів, що стосуються питань розвитку людини й людства в цілому, 

спробуємо визначити різницю або спорідненість понять «розвиток людини» 

й «сталий розвиток». 

Під сталим розвитком, як правило, розуміють глобальну стратегію 

вирішення глобального соціоприродного протиріччя між зростаючими 

потребами людства й неможливістю біосфери забезпечити ці потреби, а у 

більш загальному випадку як найбільш безпечний тип самоорганізації 

цивілізації [323, с. 209-224]. Спеціальна група експертів з розвитку, що 
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працювала під егідою ООН, визначає поняття сталого розвитку, як «процес, в 

якому дії самих людей об’єднуються з діями влад з метою покращення 

економічних, соціальних й культурних умов життя співтовариства, 

інтегрування цих співтовариств у загальний потік життя людства, надання їм 

можливості вносити максимальний вклад у національний розвиток. Таким 

чином, цей комплекс процесів включає два обов’язкових елемента: участь 

самих людей у діях по підвищенню рівня їх життя з максимальним упором на 

їх власну ініціативу й забезпечення технічних та інших послуг, направлених 

на розвиток ініціативи, самопомочі й взаємодопомоги і підвищення 

ефективності їх діяльності. Це закладається у різні програми покращення 

окремих сторін життя співтовариства» [25, с. 158-163]. 

На думку А. Урсула, сталий розвиток – це розвиток людства, за якого 

задоволення потреб нинішніх поколінь здійснюється без шкоди для 

майбутніх поколінь; керований збалансований розвиток суспільства, що не 

руйнує своєї природної основи і забезпечує безперервний прогрес цивілізації 

[323, с. 1066-1068]. 

Схожі положення містяться й у Доповіді про розвиток людського 

потенціалу Програми розвитку ООН 1994 року. Зокрема, була запропонована 

універсальна й адекватна становищу у світі модифікація концепції сталого 

розвитку, котра визначає розвиток не лише як такий, що породжує економічне 

зростання, а й таке, що справедливо розподіляє його результати, поновлює 

навколишнє середовище у більшому ступені, ніж його руйнує, примножуючи 

можливості  й статки людей, а не такий, що призводить до їх зубожіння й 

бідності. Це розвиток, котрий надає пріоритет бідним, розширенню їх 

можливостей і забезпеченню їх участі у прийнятті рішень, що зачіпають їх 

інтереси. Це розвиток, у центрі якого людина та її права [376, с. 6-7]. 

Цілі й основні орієнтири в сфері розвитку були сформульовані й у 

Декларації тисячоліття, яка була прийнята на Генеральній Асамблеї ООН у 

2000 році. Декларація містить зобов’язання в області міжнародної співпраці з 

питань миру, безпеки та роззброєння, розвитку й викорінення бідності; захисту 
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навколишнього середовища; прав людини, демократії й належного управління, 

заснованих на таких фундаментальних цінностях, як свобода, рівність, 

солідарність, толерантність, повага до природи і спільна відповідальність [93, с. 

2]. В якості засобу сприяння розвитку та викоріненню бідності Декларація 

висунула низку цілей, котрі отримали назву «Цілі в області розвитку». Цілі і 

завдання визначаються проблемами, пов’язаними з крайньою бідністю і 

голодом, гендерною нерівністю, високою дитячою смертністю, недостатнім 

рівнем освіти, охорони здоров’я тощо. Цілі  в області розвитку, сформульовані 

в Декларації тисячоліття, ґрунтуються на  загальних принципах прав людини, 

демократії й участі у визначенні шляхів здійснення змін, сприяють прогресу 

ключових пріоритетів розвитку людини [93, с. 3-4].  

Перехід до сталого розвитку на принципах рівних можливостей для 

майбутнього покоління стало альтернативою виходу з тупикового розвитку 

сучасної індустріальної цивілізації, [260, с. 17]  способом впорядкування 

нових взаємовідносин між членами суспільства з приводу справедливого 

розподілу благ для забезпечення реалізації всіх прав людини і громадянина. 

Людина, її права і свободи стали критерієм перетворень економічного і 

соціального характеру, засобом виміру при визначенні перспективних 

направлень розвитку суспільства. Про це свідчать, наприклад, положення 

підсумкового документу Конференції ООН з розвитку «Майбутнє, якого ми 

бажаємо», що проходила у Ріо-де-Жанейро в червні 2012 року, в якому, 

визнаючи універсальний і неподільний характер всіх прав людини і знову 

підтверджуючи в зв’язку з цим право на розвиток своєї особистості, як 

складову всіх прав людини, було зазначено, що «вже зараз ми стикаємося з 

майбутнім, в якому різні кризи нашого часу продовжують кардинально 

змінювати світ. Все це примушує нас, серед іншого, переглянути нашу 

модель розвитку. Декларація ООН про право на розвиток будується на ідеї 

неподільності і взаємозалежності прав людини, і тому повинна стати 

ключовою установкою на шляху всебічного і сталого розвитку» [400, с. 8]. 
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Аналіз міжнародно-правових і національних документів, регулюючих 

питання сталого розвитку, дає можливість зробити висновок, що формування 

концепції сталого розвитку означає об’єднання в єдину систему економічної, 

екологічної й соціальної сфер діяльності з метою вироблення нових підходів 

до формування політики збалансованого й керованого розвитку суспільства, 

яке не руйнує своєї природної основи і забезпечує безперервний прогрес 

цивілізації, заснований на повазі до прав людини. Концепція сталого 

розвитку передбачає обов’язок держав до створення  відповідної стратегії на 

національному рівні. Крім того, глобальна сутність сталого розвитку, як 

слушно зазначають деякі науковці, диктує не лише необхідність переходу 

суверенних держав до нової цивілізаційної стратегії, але й суттєве посилення 

інтеграційних тенденцій у світовому співтоваристві. Незалежно від 

соціально-економічних, політичних, культурних та інших особливостей, всі 

держави планети повинні включитися у глобальний процес для забезпечення 

виживання людства й збереження біосфери [323, с. 1066].  

Однак, поняття «сталий розвиток» передбачає, передусім, обов’язок 

держави створити необхідні умови для забезпечення прогресу (розвитку), 

комплексний підхід до економічних і соціальних процесів розвитку з метою 

«раціонального й продуманого використання навколишнього середовища 

таким чином, що воно буде збережене для майбутніх поколінь» [383, с. 333], 

а також для задоволення найбільш важливих для життя потреб нинішнього 

покоління. В той час, як «розвиток людини» означає реалізацію її потенціалу, 

він стосується того, що люди можуть робити й чого вони можуть досягти, 

тобто стосується їх можливостей і того, яким ступенем свободи вони 

наділені, щоб зробити свій вибір [342, с. 204]. Таким чином, «сталий 

розвиток» виступає у якості забезпечення «розвитку людини». Дані поняття 

являються взаємопов’язаними, такими, що доповнюють один одного. Така 

думка прослідковується, наприклад, у матеріалах багатьох міжнародних 

конференцій, присвячених проблемам сталого розвитку. Так, виступаючи на 

спеціальних заходах в рамках сесії ЕКОСОР, присвяченій 25-ій річниці 
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Декларації ООН про право на розвиток, Верховний комісар по правам 

людини ООН Наві Піллей зазначила, що «право на розвиток, що втілюється у 

принципах рівності, недискримінації, участі, прозорості, міжнародного 

співробітництва й відповідальності, може допомогти державам у виробленні, 

прийнятті і реалізації політичних курсів і програм, націлених на 

справедливий, рівний і сталий розвиток для всіх» і «ключове питання полягає 

в тому, як реалізація права на розвиток і досягнення мети сталого розвитку 

можуть укріпити один одного і як ООН може використати дану 

взаємодію…» [235, с. 1] 

Швидкий розвиток концепцій людського та сталого розвитку призвело 

до появи поняття «сталий людський розвиток». Сутність сталого людського 

розвитку полягає в рівності доступу до можливостей розвитку як зараз, так і 

в майбутньому. Дане поняття так само, як і визначення сталого розвитку, 

робить акценти на екологічному факторі і проблемі бідності. У Доповіді 

ПРООН за 1994 р пропонується наступне визначення:«Сталий людський 

розвиток являє собою такий розвиток, який не тільки призводить до 

економічного зростання, а й до справедливого розподілу його результатів, 

яке відновлює навколишнє середовище, а не знищує його, яке підвищує 

відповідальність людей, а не перетворює їх на бездушних виконавців. Такий 

розвиток приділяє першорядну увагу бідним, підвищуючи їх можливості і 

забезпечуючи їм участь в ухваленні рішень, які впливають на їхнє життя. 

Такий розвиток - розвиток для людей, для природи, для збільшення кількості 

робочих місць і поліпшення становища жінок в суспільстві» [381, с.9]. 

На думку деяких науковців, парадигма сталого людського розвитку 

виходить з пріоритету людського життя та універсальності життєвих потреб, 

котрі являються сполучною ланкою, що об'єднує сучасні і майбутні (поки ще 

не відомі) завдання, зокрема, збереження і відновлення навколишнього 

середовища. Людський розвиток і сталість цього процесу є найважливішими 

компонентами однієї і тієї ж універсальності життєвих потреб. Виходячи з 

такої концептуальної основи, сталість в широкому розумінні являє собою 
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питання справедливого розподілу - розподілу повноважень розвитку між 

сучасним і майбутніми поколіннями [342, с. 205] . 

Поєднуючи концепції «розвитку людини» й «сталого людського 

розвитку» ПРООН у доповіді «Про розвиток людини» за 1995 рік 

запропонувала концептуальну схему розвитку людини та визначила її 

основні елементи: 

- продуктивність: люди повинні мати можливість підвищувати 

продуктивність своєї діяльності, повноцінно приймати участь у процесі 

формування прибутків й  мати за свою працю грошову (матеріальну) 

винагороду. Тому економічне зростання й динаміка зайнятості та оплати 

праці являються складовими моделі розвитку людини; 

- рівність: всі люди спочатку повинні мати рівні можливості. Всі 

бар'єри, пов'язані зі статтю, расою, національністю, класовою 

приналежністю, походженням, місцем проживання, рівнем добробуту тощо, 

що перешкоджають отриманню можливостей в економічному і політичному 

житті, повинні бути ліквідовані, з тим щоб люди могли брати участь в 

реалізації цих можливостей і користуватися їх благами; 

- сталість: в основі цього елемента концепції лежить принцип 

«універсалізму людських прав», згідно з яким доступ до можливостей 

повинен бути забезпечений не тільки нинішнім, а й майбутнім поколінням. 

Сталість включає проблему справедливого розподілу можливостей розвитку 

між нинішнім і майбутніми поколіннями, а також всередині кожного 

покоління, що не приносить чиїсь інтереси і потреби в жертву яким-небудь 

іншим. Разом з тим ця справедливість є рівністю можливостей, а зовсім не 

обов'язково рівністю кінцевих результатів, оскільки реалізація можливостей 

є питанням власного вибору кожного покоління; 

- розширення можливостей: розвиток повинен здійснюватися 

зусиллями людей, а не тільки в інтересах людей. Люди повинні всіляко брати 

участь в процесі прийняття рішень та інших процесах, що визначають їхнє 

життя. Саме в цих питаннях є надзвичайно високою роль соціальної політики 
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та громадських організацій, розвитку громадянського, суспільства, в якому 

уряди повністю підзвітні своїм народам. Розширення можливостей означає 

підвищення відповідальності людей за долі своєї родини, країни і людства в 

цілому, особливо з огляду на сучасні можливості людини довести природу до 

незворотних руйнувань [375, с. 11]. 

Як відомо, певні можливості людини, котрі необхідні для її існування, 

визначаються як «право людини». Так, в академічних джерелах правової 

науки зазначається, що «права людини – це певні можливості, котрі 

необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, 

об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути 

загальними та рівними для всіх людей» [121, с. 12]. Отже, можливості й 

свободи розвитку людини складають її «право на розвиток».  

Слід зазначити, що право на розвиток, практично, не має 

конституційного закріплення. Лише в окремих конституційних актах, зокрема 

конституціях Уганди й Малаві та деяких інших, право на розвиток закріплене 

як право народу [178, с. 82].  Певною спробою закріпити право людини на 

розвиток можна вважати Конституцію України. У ст. 23 Конституції України 

зазначено, що 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, у якому забезпечується вільний і всебічний 

розвиток її особистості [140, ст. 23] (у проекті нової Конституції - кожна 

людина має право на вільний та всебічний розвиток своєї особистості, якщо 

при цьому не порушуються права і свободи інших людей). Стаття не 

розкриває зміст і структуру закріпленого права, не має чіткого формулювання 

й визначення поняття «розвиток», не розкривається механізм його реалізації. 

До того ж, на нашу думку, формулювання цього права у даній статті є не 

зовсім коректним і не повністю відповідає змісту права на розвиток своєї 

особистості, передбаченого Декларацією про право на розвиток. Стаття 

передбачає, що людині надається право розвивати себе як «особистість». Для 

того, щоб зрозуміти, на що саме надається право, розглянемо більш детально, 
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що входить в поняття «особистість». Як відомо, для відображення всіх 

аспектів і багатогранності природи людини використовуються різні якісні 

характеристики і такі поняття, як «індивід», «індивідуальність», 

«особистість». Під поняттям «індивід», як правило, мають на увазі конкретну 

людину. Поряд із загальними рисами, які притаманні всьому людському роду, 

«індивід» має свої особисті якості, завдяки яким він відрізняється від інших. 

Поняття «індивід» тісно пов'язане з поняттям «індивідуальність». Воно, як 

правило, означає сукупність властивостей, здібностей, особливостей і досвіду 

індивіда, що відрізняють його від багатьох інших. Ця неповторність випливає 

із сукупності відносин конкретної людини із світом природи, суспільством, 

іншими людьми і залежить від її життєвої позиції, характеру діяльності і рівня 

оригінальності [87, с. 54]. Індивідуальні відтінки має усвідомлена діяльність 

людини, зокрема її судження, вчинки, культурні потреби. Наступний, більш 

високий ступінь характеристики суспільних властивостей людини, - поняття 

«особистість». Особистість - це найвищий ступінь духовного розвитку 

людини, що являє собою стійку сукупність соціально вагомих якостей, які 

характеризують індивіда як унікальну суб'єктивність, здатну освоювати і 

змінювати світ. Інакше кажучи, кожна особистість - людина, але не кожна 

людина є особистістю. Людським індивідом народжуються, а особистістю 

стають. На відміну від індивіда й індивідуальності, сутність яких формується 

переважно на основі біологічної природи людини, сутність особистості 

спирається головним чином на її соціальні якості, такі як самосвідомість, 

ціннісні орієнтації, суспільні, світоглядні та соціальні установки, 

відповідальність за свої вчинки тощо [246, с. 108]. Таким чином, виходячи із 

змісту статті 23. Конституції, людина має право розвивати свої внутрішні 

якості як свідомого індивіда, своє ставлення до суспільної моралі й почуття 

громадського обов’язку – тобто, на розвиток особистості. Це складає лише 

частину поняття і змісту «розвитку людини своєї особистості», яке 

вкладається у «право на розвиток людини своєї особистості», передбачене 

Декларацією. А якщо розглядати зміст ст. 23 Конституції України як право 
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людини як особистості на свій розвиток, то виходить, що інші люди, котрі у 

силу, наприклад, своєї розумової відсталості чи з якихось інших причин не 

усвідомлюють й не реалізують свою індивідуальність соціально і не можуть 

вважатися особистістю, позбавлені права на розвиток своєї особистості. 

Основним документом, який закріплює цю норму, являється 

Декларація про право на розвиток. Тому право на розвиток розглядається, в 

основному, з точки зору «глобального» світового масштабу. 

 У науковій літературі висуваються різні погляди щодо визнання 

даного права юридично обов’язковим правом взагалі. Автори, котрі належать 

до спеціалістів у галузі міжнародного права і розглядають право на розвиток 

своєї особистості з точки зору позитивістського праворозуміння і визнання 

поділу міжнародного права на «жорстке» (hard law)  і «м’яке» (soft law), 

стверджують, що основний документ, в якому закріплене це право 

(Декларація про право на розвиток) не являється джерелом «жорсткого» 

права (обов’язкові норми). Тому «право на розвиток своєї особистості» 

можна вважати нормою «м’якого» права (рекомендаційні норми), певним 

«стандартом», «міжнародно-правовою концепцією», «ідеєю-принципом», що 

не мають юридичної обов’язковості, у кращому випадку, лише «правом, що 

становиться» [203, с. 189-193]. Так, С. Маслова розглядає право на розвиток 

як «основний принцип сучасного міжнародного права, що отримав договірне 

й звичаєво-правове закріплення, орієнтований на створення сприятливих 

умов для прогресивного розвитку, тобто на встановлення таких юридичних 

форм відносин суб’єктів міжнародного права, котрі б забезпечили бажаний 

прогресивний стан процесу розвитку» [186, с. 11]. А. Мурав’єв стверджує, 

що не будучи правом, «концепт права на розвиток може розглядатися у 

якості елементу міжнародно-правової системи, а саме – правової ідеології 

(глобального пануючого класу), що впливає на подальшу еволюцію 

міжнародного й внутрішньодержавного правопорядку» [203, с. 189-193]. 

Визначення права на розвиток, за словами А. Мурав’єва, зафіксоване в 

Декларації 1986 року, являє собою не що інше, як міжнародний стандарт 
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права людини і / або народів на розвиток в тому розумінні терміна 

«розвиток», яке наводиться в Декларації. Стандарт, що конкретизує 

міжнародно-правовий принцип поваги (перш за все державами) права 

людини і / або народів на розвиток [203, с. 193].  

Схожу думку висловлює суддя Європейського суду, доктор юридичних 

наук з університету Турку (Фінляндія) Аллан Росас, котрий вважає, що право 

на розвиток «повинне розглядатися у якості комплексної концепції і 

програми дій, а не як конкретне право людини…Воно може відігравати 

певну роль у плануванні й здійсненні політики, а не функціонувати у якості 

юридичного механізму як такого» [393, с. 254-255]. 

Слід зауважити, що ні в науці міжнародного права, ні в науці 

конституційного права та інших галузевих науках немає однозначного 

вирішення питання щодо розмежування поняття «принципи» і «стандарти» 

від категорії «норма» права. Наприклад, В. Вагізов, Р. Мюллерсон, З. 

Демічева, Р. Валеєва та багато інших науковців дотримуються іншої думки, 

ніж А. Мурав’єв та С. Маслова й інші прихильники «теорії принципів і 

стандартів міжнародного права», розглядаючи міжнародно-правові принципи 

й стандарти у галузі захисту прав і свобод людини у вигляді норм 

міжнародного права. Так, В. Вагізов вважає, що «такі стандарти розуміються 

як загальновизнані норми поведінки держав, що здійснюються останніми у 

законодавстві й на практиці стосовно своїх громадян та інших осіб, котрі 

знаходяться під їх юрисдикцією» [42, с. 34-36]. А Р. Мюллерсон стверджує, 

що «міжнародні стандарти основних прав людини – це норми сучасного 

міжнародного права, котрі передбачають як загальнодемократичні вимоги, 

так й обов’язки держав по визнанню, дотриманню й захисті прав людини, які 

вони повинні з урахуванням особливостей свого суспільного ладу, 

національного розвитку втілити й конкретизувати у своїх системах» [206, с. 

92]. Схожі думки висловлюють й інші науковці.  

Поряд з цим існує також думка, що не має суттєвої різниці між 

принципами й нормами міжнародного права. Наприклад, А. Машкіна зазначає, 
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що класична доктрина міжнародного права виходить з того, що принципами 

міжнародного права являються норми, котрі відрізняються від інших норм 

міжнародного права лише тим, що вони мають, як правило, більш загальний 

характер й зачіпають головні питання міжнародних відносин, а чіткого 

розмежування між принципами й нормами не існує [192, с. 9-15]. Такої ж думки 

й А. Кузнецова, котра вважає, що «принципи – це ті ж норми, але з більш 

широким змістом, що визначає якусь головну ідею права» [159, с. 2-3]. Цю думку 

підтримують й представники теорії права, наприклад П. Недбайло, котрий 

зазначає, що «принципи права за своєю юридичною природою й сутністю 

уявляють собою норми права, але з більш загальним й принциповим змістом» 

[210, с. 121].  В. Толстик пропонує  ввести таке поняття, як «норми-принципи» й 

вважає, що «це один з різновидів норм права й не більше» [316, с. 67-77].  

До того ж, слушною є думка професора П. Вейля, котрий зазначає, що 

якою б не була за змістом норма міжнародного договору, «м’якою» чи 

«жорсткою», вона не перестає бути правовою нормою [402, с. 413-442].  

Можна сказати, що «крапку» у цьому питанні поставив Міжнародний 

суд ООН, котрий постановив, що слова «принципи й норми» висловлюють 

одну й ту ж ідею, і що термін «принципи» означає правові норми більш 

загального й фундаментального характеру [271, с. 279-280]. 

 Декларація про прав на розвиток була прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН на міждержавному рівні й підписана понад 150 країнами, в 

тому числі й СРСР. В ній не лише закріплюється право на розвиток своєї 

особистості, а й встановлюються обов’язки держав щодо забезпечення 

даного права. Тому норми цієї Декларації повинні визнаватися не як 

рекомендаційні, а як обов’язкові. Таким чином, закріплення «права людини 

на розвиток своєї особистості» у Декларації ООН, котрий являється 

універсальним міждержавним договором обов’язкового характеру, означає 

визнання даного права як норми, що носить загальнообов’язковий характер. 

Поняття «право людини на розвиток своєї особистості» включає, 

закріплене Декларацією про право на розвиток, право людини активно, вільно й 



 50 

конструктивно брати участь в економічному, соціальному, культурному та 

політичному розвитку, а також у сприянні йому й справедливому розподілі 

створюваних за його допомогою благ [90, с. 1-2]. Отже, виходячи із змісту даної 

норми, «право людини на розвиток» включає: «право на участь»; «право на 

сприяння»; «право на користування» результатами розвитку. 

«Право на участь» передбачає, що кожна людина, як самостійно, так і 

разом з іншими людьми, використовуючи свої ресурси і здібності, 

приймаючи на себе відповідальність, можуть плідно брати участь в розробці 

і реалізації проектів і програм розвитку. Ідея (чи концепція) участі 

орієнтована на використання потенціалу кожної людини і на спільні дії 

людей для розвитку суспільства та розвитку людини [78, с. 121].  

Слушною є думка, що найчастіше бідність та інші соціальні проблеми 

виникають як результати виключення людей з процесу прийняття рішень, 

відсутність у них доступу до ресурсів (і контролю над ними), які можуть і 

повинні забезпечити їм стабільний розвиток [343, с. 489-491]. З середини ХХ 

століття в розвинених країнах стратегії участі стали широко практикуватися на 

рівні місцевих громад. Ефективність різних форм участі у спільних діях, за 

словами А. Клименко, особливо наочна на місцевому рівні [136, с. 492]. Саме 

тому створюються, перш за все, місцеві некомерційні громадські організації, що 

залучають членів громади до  активної діяльності й співпраці з місцевою 

владою для вирішення проблем, які стосуються їх життєвих проблем. 

 «Право на участь» може здійснюватися у різних формах: від пасивної 

присутності чи висловлювання власних думок, випадкових консультацій до 

реальних, таких, що передбачають активні дії [272, с. 11]. Адже, як зазначено 

в «Національній стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016 – 2020 роки», затвердженої Указом Президента України 

«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26 

лютого 2016 року № 68/2016, активне, впливове і розвинене громадянське 

суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та 

відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і 
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належного врядування, в управлінні державними справами і вирішенні 

питань місцевого значення, розробці і реалізації ефективної державної 

політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед людиною 

правової держави, розв'язанні політичних, соціально-економічних та 

гуманітарних проблем [209, с. 3]. 

«Право на сприяння» можна визначити, передусім, як налагодження 

конструктивного діалогу та партнерських відносин між людиною (колективом 

людей, спілкою, товариством, громадою) з державними чи муніципальними 

органами або іншими, відповідальними за розвиток, структурами у просуванні 

ідей розвитку та забезпечення гідного життя людини.  

 «Право користування», на нашу думку, полягає у вільному доступі 

людини до результатів програм розвитку й можливості отримання 

соціальних та інших суспільно значущих послуг і благ.  

Суб’єктами права на розвиток своєї особистості визнаються кожна 

людина, всі народи й держави. Тобто, право на розвиток являється одночасно 

колективним й індивідуальним. Як зазначає П. Криволапов, «реалізація 

даного права була б неможливою, якщо б воно було тільки індивідуальним і 

безглуздою, якщо б воно було тільки колективним» [153, с.14]. На його 

думку, положення ст. 2 Декларації про право на розвиток, у відповідності до 

якої «людина являється основним суб’єктом процесу розвитку і повинна бути 

активним учасником й бенефіціаром права на розвиток» [90, с. 3] направлено 

саме на те, щоб підкреслити, що розвиток держави не являється самоціллю, 

що його метою, в кінцевому результаті, являється створення відповідних 

умов для розвитку людини [153, с. 15]. 

Віденська декларація та Програма дій, прийняті на Всесвітній 

конференції з прав людини 25 червня 1993 року, підкреслює, що всі права 

людини витікають з гідності й цінності, властивих людській особистості, і що 

людська особистість являється центральним суб’єктом прав людини і 

основних свобод і відповідно повинна бути основним бенефіціаром цих прав 

і свобод й активно приймати участь в їх реалізації [52, с. 2]. Це 
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підтверджується й іншими міжнародними актами, зокрема, резолюцією ГА 

ООН від 31 березня 2011 року, де зазначається, що право на розвиток своєї 

особистості являється невід’ємним правом людини і що людина являється 

основним суб’єктом і бенефіціаром процесу розвитку [256, с. 1-3]. 

Згідно ч. 2 ст. 2 Декларації про право на розвиток, всі люди несуть 

відповідальність за розвиток в індивідуальному й колективному плані з 

урахуванням необхідності повної поваги прав людини і основних свобод, а 

також своїх обов’язків перед суспільством, котре тільки й може забезпечити 

вільний й повний розвиток людської особистості, і тому вони повинні 

заохочувати й захищати відповідний політичний, соціальний і економічний 

порядок, необхідний для розвитку [9, с. 1-2]. Таким чином, право на розвиток 

своєї особистості визнається не лише правом, а й обов’язком людини. 

Зобов’язаними суб’єктами виступають також держави. Так, відповідно 

до ст. 8 Декларації про право на розвиток «держави повинні приймати на 

національному рівні всі необхідні заходи для здійснення права на 

розвиток…» [90, с. 3]. Але при цьому виникає питання про природу такого 

обов’язку, чи можна вважати такий обов’язок юридичним або лише 

морально-політичним. Щодо цього питання у юридичній літературі також 

висловлюються різні думки. Противниками визнання юридичної сили такого 

обов’язку виступають ті автори, котрі не визнають юридичної сили й самого 

права на розвиток, закріпленого у Декларації. Прихильники ж стверджують, 

що право на розвиток накладає на світове співтовариство й розвинені 

держави обов’язки, котрі уявляють собою дещо більше, ніж просто моральні 

зобов’язання, що ці зобов’язання уявляють собою юридичні обов’язки [370, 

с. 169]. Ті, хто визнає юридичну силу права на розвиток, пояснюють це тим, 

що дане право було передбачене Статутом ООН, ст. 55 котрої називає 

сприяння економічному прогресу й розвитку, а також загальну повагу прав 

людини у якості умов стабільності й добробуту, необхідних для мирних  й 

дружніх відносин між націями, а ст. 56 зобов’язує членів ООН приймати 

спільні і самостійні дії для досягнення цілей, передбачених ст. 55 [324, ст.ст. 
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55-56]. П. Криволапов, розглядаючи юридичну природу права на розвиток, 

стверджує, що можна визначити деякі конкретні обов’язки, покладені на 

держави, а саме, загальне негативне зобов’язання «не протистояти яким б то 

не було чином нормальному процесу розвитку і позитивне зобов’язання по 

відношенню до своїх громадян приймати всі заходи щодо забезпечення права 

на розвиток, зокрема, забезпечити рівність можливостей для доступу до 

основних ресурсів, освіті, охороні здоров’я, харчуванню, житлу, зайнятості й 

справедливому розподілу прибутків, сприяти ліквідації соціальної 

несправедливості, поважати всі права людини» [153, с. 17]. На його думку, 

юридична обов’язковість права на розвиток стає ще більш ясною, коли воно 

розглядається як індивідуальне [153, с.18].  

Відповідно до ст. 2 Декларації про право на розвиток обов’язок 

визначати відповідну політику розвитку, направлену на постійне підвищення 

добробуту всього населення й всіх окремих осіб, покладений на держави. 

Крім того, в обов’язки держави входить прийняття заходів в індивідуальному 

чи колективному порядку, направлених на розробку політики у галузі 

міжнародного розвитку з метою сприяння здійсненню у повному обсязі права 

на розвиток, а також заохочення дотримання всіх інших прав людини, 

ліквідації перепон на шляху розвитку внаслідок недотримання 

громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, для 

чого вони повинні співробітничати один з одним [90, с. 1-2]. Ці обов’язки 

були підтверджені резолюцією ГА ООН від 18 грудня 2014 року «Право на 

розвиток», у котрій було підкреслено, що головна відповідальність за 

заохочення й захист всіх прав людини лежить на державах, що держави 

несуть головну відповідальність за свій економічний й соціальний розвиток і 

що неможливо переоцінити ту роль, яку відіграють національна політика й 

стратегії розвитку. Було підтверджено також головну відповідальність 

держав за створення національних й міжнародних умов, котрі сприяють 

здійсненню права на розвиток, закликаючи при цьому держави розробити 

необхідну політику на національному рівні й прийняти заходи, що являються 
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необхідними для здійснення права на розвиток як невід’ємної частини всіх 

прав людини, а також наполегливо закликаючи всі держави розширювати й 

поглиблювати взаємовигідне співробітництво й усунення перешкод на шляху 

розвитку в контексті заохочення ефективного міжнародного співробітництва 

у справі реалізації права на розвиток [257, с. 3 ]. 

Для впровадження прав людини в розвиток зазвичай застосовується так 

званий правозахисний підхід. Загальне розуміння правозахисного підходу 

було розроблене спеціалістами ПРООН і ґрунтується на наступних 

принципах: усі програми співпраці в області розвитку, політика і технічна 

допомога повинні сприяти подальшій реалізації прав людини відповідно до 

міжнародних інструментів захисту прав людини; стандарти прав людини, 

передбачені міжнародними правозахисними документами, а також принципи, 

що випливають з цих документів, служать керівними принципами для всієї 

співпраці в області розвитку і розробки програм у всіх галузях і на всіх 

етапах процесу розробки програм; співпраця в галузі розвитку сприяє 

підвищенню здатності носіїв обов'язків виконувати свої зобов'язання та / або 

здатності власників прав вимагати здійснення своїх прав [272, с. 221].  

На це вказують й деякі науковці. Так, професор А. Мурав’єв стверджує, 

що «втілення ідеалу соціальної держави немислимо без реалізації 

декларованого на універсальному рівні права на розвиток, в рамках якого не 

тільки пропонується саме поняття розвитку як всебічного розвитку людини і 

вироблені конкретні вимоги до державної політики розвитку на основі 

правозахисного підходу, але й формулюється загальний обов'язок суб'єктів 

міжнародного права сприяти побудові такого міжнародного економічного 

порядку, який більшою мірою сприяв би розвитку держав» [202, с. 7]. 

Таким чином, у світлі вищенаведеного, пропонуємо авторське визначення 

права людини на розвиток своєї особистості. Право людини на розвиток своєї 

особистості – це невід’ємні від особистості й гарантовані законодавством реальні 

можливості людини реалізовувати власний потенціал у ході активної, вільної й 

конструктивної участі й сприянні у створенні та укріпленні справедливого й 
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рівноправного миру й безпеки, у всеохоплюючому економічному, політичному, 

соціальному й культурному розвитку і справедливому розподілі створюваних у 

його ході благ, у забезпеченні охорони навколишнього середовища для 

задоволення власних потреб та в інтересах усіх, в тому числі й майбутніх 

поколінь, без будь-якої дискримінації за ознаками статі, етнічної приналежності, 

культури, релігії, економічного чи іншого статусу тощо. 

 
 

1.3. Місце права людини на розвиток  своєї особистості в системі 

конституційних прав людини і громадянина 

 

Віднесення права на розвиток своєї особистості до одного з прав 

людини стало предметом гострих дискусій у наукових колах. Вони пов’язані 

з різними підходами до визнання цього права у якості індивідуального права 

людини та різною інтерпретацією поняття «основні (фундаментальні)» й 

«неосновні (похідні)» права людини.  

В даний час в юридичній науці існує диференціація прав людини з 

точки зору норм, що їх забезпечують, на конституційні (основні) і закріплені 

в чинному законодавстві (галузеві). Конституційні права складають 

юридичне підґрунтя для прав галузевих і мають по відношенню до них вищу 

юридичну силу [269, с. 117-121]. 

Залежно від підпорядкованості багато хто з науковців поділяє права на 

основні і похідні. Основними правами, на їх думку, є найбільш загальні права 

людини і громадянина, які закладають основу правового статусу особистості 

[244, с. 49]. Зафіксовані в конституціях держав і міжнародно-правових актах, 

вони є правовою базою для похідних прав. Так, до основних прав відносяться: 

право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, право приватної 

власності та ін. Похідними правами визнаються права і свободи, в тій чи іншій 

мірі похідні від основних прав і свобод, які доповнюють, розвивають і 

конкретизують основні права. Наприклад, право на розірвання трудового 

договору, закріплене в трудовому кодексі, є похідним від основних прав у сфері 

праці, закріплених в Конституції [56, с. 7]. 



 56 

Існує думка, що основні права набувають справжнього змісту лише 

після їх закріплення в якості фундаментальних прав у конституції країни 

[137, с. 142]. Через це в теорії конституційного права суперечливим постає 

питання адекватності визначення таких понять, як «основні права людини» й 

«конституційні права людини». Ускладнює  вирішення цього питання й 

відсутність в багатьох конституціях чітких формулювань означених прав. 

Деякі правознавці вважають  безпідставним проводити поділ прав 

людини на «основні» й «неосновні» («другорядні»), оскільки всі права 

людини являються однаково важливими і обмеження будь-якого з них є 

неприпустимим [190, с. 231-284]. Так, на переконання І. Литвиненка, 

використання терміну «неосновні» є невиправданим, і вживання такої 

термінології щодо прав людини тим самим применшує їх значення і взагалі є 

недоцільним. Права не можуть бути другорядними. Проте можливим є поділ 

прав і свобод на основні та конкретизуючі. У даному випадку конкретизуючі 

права – це аж ніяк не «другорядні», менш значні права, що потребують 

меншої уваги з боку держави [168, c. 59] 

Інші заперечують такий недиференційований підхід і виокремлюють 

найбільш суттєві права людини, які, на їх думку, підлягають пріоритетному 

захисту з боку держави. 

 Більшість дослідників прав людини у якості прикладу в цьому випадку 

наводять позицію французького конституціоналіста Ф. Люшера, котрий 

вважає, що у французькому праві склалася двоступенева градація прав 

людини, які поділяються на основні (фундаментальні) й неосновні (похідні) 

[173, с. 10-11]. До основних він відносить ті права, які не можуть 

порушуватися навіть самим законодавцем, оскільки в них втілені сокровенні 

сподівання людства й вони сформовані у процесі багаторічного розвитку. До 

таким прав, передусім, належить право на життя, здоров’я, недоторканість 

особи, захист майна, безпека [173, с. 24]. 

 Однак, на думку інших вчених, основні права людини складають 

частину всіх її прав, що закріплені в міжнародних й внутрішньодержавних 
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правових актах, і тому їх поняття не повинно суттєво відрізнятися від 

поняття будь-якого іншого права людини [330, с. 33]. Так, за словами 

видатного правознавця минулого століття М. Строговича, «обидві групи прав 

особистості є невід’ємними  одна від одної: у більш широкому плані одне й 

те ж право формулюється як конституційне, основне, а у більш 

конкретизованому, деталізованому вигляді воно знаходить свій вираз у 

відповідній галузі права» [213, с. 335]. 

Прихильниками виокремлення основних прав людини й віднесення їх до 

розряду конституційних є, наприклад, доктор юридичних наук Е. Лукашова, за 

твердженням котрої основні права людини – це, передусім, конституційні 

права [171, с. 177]. Такої ж думки дотримується і І. Ліщина, вважаючи 

фундаментальними правами конституційні права, бо саме вони закріплюються 

в конституціях сучасних держав як найважливіші й пріоритетні, а на їхній 

основі визначається статус людини в суспільстві [169, с. 11]. 

Менш рішучою є позиція Л. Петрової, котра зазначає, що основні права 

людини регулюють найбільш важливі суспільні відносини з точки зору 

взаємовідносин суспільства і людини, виражають соціальні можливості 

людини у користуванні благами й цінностями життя і закріплюються в силу 

своєї суспільно-політичної значимості у конституції й міжнародно-правових 

актах [239, с. 39]. Тобто, в даному випадку визнається віднесення до 

основних прав людини, права, закріплені і у міжнародно-правових 

документах. 

Ця думка просліджується і у роботах таких науковців, як М. 

Антонович, Б. Вестон, Д. Клейн, А. Азаров, В. Ройтер та багато інших. Так, 

на думку Д. Клейна, всі права, які отримали універсальне визнання в цілому 

світі за допомогою міжнародних конвенцій й практики є основоположними й 

їх слід відрізняти від прав, які гарантуються конституціями чи законами 

окремих держав [16, с. 10-16]. А на думку  А. Азарова, В. Ройтера, К. 

Хюфнера,  комплекс основних прав людини не обмежується лише тими, що 

зафіксовані безпосередньо у конституції, визнаються у якості основних і 
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гарантуються державою також права і свободи людини і громадянина 

відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права [6, с. 

19-20]. Схожої думки дотримуються й інші науковці. Н. Варламова  

стверджує, що поділ прав людини на основні (фундаментальні) й інші 

(галузеві) взагалі позбавлений будь-якого наукового сенсу. Адже визнаючи 

основними правами людини ті права, що закріплені у конституціях й 

найбільш важливих міжнародно-правових актах, науковці не обґрунтовують 

мотиви включення тих чи інших прав у конституцію, частіш за все 

пояснюючи це тим, що такі права являються фундаментальними для 

забезпечення  правового статусу людини і громадянина. Тобто виходить, що 

права являються основними (фундаментальними) тому що закріплені у 

конституції, а закріплені вони у конституції тому, що мають фундаментальне 

значення [43, с. 153-154].  

Таким чином, не можна категорично стверджувати, що до основних 

прав людини належать лише ті, які закріплені у конституції країни. Немає 

цьому підтвердження і на законодавчому рівні. Так, відповідно до ст. 22 

Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними [140, ст. 22]. Тобто, не виключається 

можливість визнання й гарантування інших прав людини, які виникають у 

процесі суспільного розвитку і цивілізації в цілому, в тому числі й тих, які 

визнані світовим співтовариством і закріплені у міжнародно-правових 

документах.  

Про рівність всіх прав людини без будь-якого їх поділу йдеться і у 

багатьох міжнародних документах. Так, у  матеріалах Додаткової наради з 

людського виміру, яка проводилася ОБСЄ 11-12 липня 2013 року у Відні,  

зазначається, що права людини універсальні, неподільні, взаємозалежні й 

взаємопов’язані [99, с. 1-2]. Підтверджуючи неподільність прав, Віденська 

декларація та Програма дій 1993 року проголосили, що «міжнародне 

співтовариство повинно належно і глобально ставитися до прав людини на 

справедливій і рівній основі, з однаковим підходом і увагою» [52, с. 1 ].  
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Кожна країна, що взяла на себе зобов’язання виконувати міжнародні 

конвенції, у тому числі з прав людини, повинна керуватися засадами і 

нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавстві, створювати умови 

для здійснення і захисту прав кожної людини, навіть якщо те чи інше, 

зазначене у міжнародно-правовій угоді, право людини не входить до 

переліку прав, закріплених у конституції тієї чи іншої держави. Таким чином, 

визнається пріоритет загальновизнаних принципів і норм міжнародного 

права у галузі прав людини, які вважаються міжнародними стандартами 

захисту зазначених прав.  

Міжнародні стандарти визначаються як «норми сучасного міжнародного 

права, які передбачають такі загальнодемократичні вимоги і обов’язки держав, 

які вони повинні, з урахуванням властивостей свого суспільного устрою, 

національного розвитку тощо, втілити і конкретизувати у своїх системах» 

[226, с. 18-21], як «певні еталони, норми, показники, до дотримання та 

досягнення яких заохочується або ж зобов’язується держава» [132, с. 11]. 

Міжнародні стандарти у галузі прав людини являються складним й 

комплексним інститутом, до якого входять не лише основні права й свободи 

людини, а й механізм їх реалізації, в тому числі й покладання на держави 

обов’язку щодо їх забезпечення і захисту. Якщо до утвердження міжнародних 

норм про права людини конституційний розвиток у галузі прав людини 

відбувався, в основному, на національному рівні, то, як слушно відмічає 

доктор філософських наук, професор М. Шугуров, в умовах правової 

глобалізації ці процеси знаходяться під переважним впливом міжнародного 

права [351, с. 67-77]. Адже, на його думку, шлях до правової державності, 

демократії й правам людини передбачає імплементацію міжнародних норм 

прав людини в національне конституційне право, що означає «наслідування 

загальноцивілізаційним конституційним стандартам, увібравши наступні 

принципи: соціально орієнтована економіка; соціальна держава; справжня 

демократія; соціальна солідарність; свобода, рівноправність, соціальна 

справедливість» [351, с. 67-77]. Принцип відповідності міжнародним 
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стандартам прав і свобод людини є конституційним принципом, закріпленим у 

ст. 3, 5, 6, 8, 9 Конституції України [140]. 

Слід зауважити, що законодавство України визнає міжнародні 

договори частиною національного законодавства України, що прямо 

закріплено у ст. 9 Конституції України: «Чинні міжнародні договори, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України» [140, ст.9]. А ч.2 ст.19 Закону України 

«Про міжнародні договори України» зазначає: «Якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому  порядку,  

встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що передбачені  у  відповідному  акті   

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору» 

[122, ст. 19]. Окремо постає питання про ті права та свободи, що закріплені в 

міжнародно-правових актах, але не відображені в Конституції України. Як 

зазначає М. Буроменський, розуміння норм Конституції України про права 

людини та їхнє тлумачення можливе тільки під кутом зору їхньої дії в умовах 

представницької демократії і саме такий підхід закріплено в укладених 

Україною міжнародно-правових актах про права людини [38, с. 209].  У 

теорії можливість і межі такого тлумачення оцінюються по-різному. Тут, на 

думку М. Буроменського, також йдеться про тлумачення Конституції, тільки 

не тих статей, що безпосередньо присвячені конкретним правам і свободам, 

а, так би мовити, «методологічної» ст. 22 Конституції України, ч. 1 якої 

передбачає, що «права і свободи людини і громадянина, закріплені цією 

Конституцією, не є вичерпними». З цієї статті, продовжує М. Буроменський, 

випливає принциповий висновок: каталог прав і свобод, викладений у 

Конституції, не є єдино можливим. Існує й інший каталог, більш повний, за 

рахунок якого може бути розширено та доповнено конституційний. Його 

джерелами можуть бути як міжнародно-правові акти та міжнародно-правові 

звичаї про права людини, у яких сформульовані ті права, що не відображені в 

Конституції, так і внутрішні нормативно-правові акти України, що 

закріплюють такі права людини, про які Конституція не згадує взагалі [38, с. 
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209-211]. Тобто, якщо міжнародний договір, що був визнаний Україною, 

закріплює не передбачене Конституцією України право людини, воно 

повинно розглядатися як таке, що відноситься до переліку прав і свобод 

людини, захист яких повинен гарантуватися Конституцією й іншим 

законодавством України.  

Схожу думку висловлює Н. Вітрук,  котра зазначає що, права і свободи 

існують не через те, що формально визнані державою й узаконені (хоча це 

також є необхідним), а в силу самої сутності людського спільного проживання, 

системи тих суспільних відносин, що складаються у людському співтоваристві, 

й соціальних можливостей особистості, що з них випливають. Якщо якесь 

основне право людини не увійшло  у конституцію держави, то воно повинно 

бути визнане у цій державі незалежно від його конституційного закріплення. 

Пріоритет загальновизнаних принципів й норм міжнародного права по 

відношенню до внутрішньодержавного у галузі прав людини являється 

категоричним імперативом міжнародного співтовариства [51, с. 301]. 

Таким чином, можна вважати, що право на розвиток своєї особистості, 

передбачене Декларацією про право на розвиток, як конституційно-правова 

категорія входить в каталог основних прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення і реалізація котрих гарантується Конституцією й іншими 

законами України. Але залишається питання, яке місце посідає право на 

розвиток своєї особистості у системі прав людини. Дане питання 

ускладнюється відсутністю одностайного розуміння юридичної природи 

даного права та прямого термінологічного закріплення у національних 

законодавчих актах.   

Проблема ідентифікації даного права обумовлена також тісним 

переплетінням з такими правами людини, як «право на гідне життя», «право 

на достатній життєвий рівень» та іншими економічними й соціальними 

правами людини, направленими на забезпечення її матеріальних потреб, а 

також з особистими правами людини, зокрема, «правом на життя», «правом 

на свободу», «правом на безпеку» та іншими. Ця думка простежується у 
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наукових працях багатьох дослідників прав людини. Наприклад, за словами 

професора А. Мурав’єва існує «генетичний зв'язок між правом на розвиток і 

соціальними правами людини», а «єдиною організацією публічної влади, яка 

може забезпечити реалізацію права на розвиток, являється соціальна 

держава», однією з функцій котрої являється «перерозподіл частини 

суспільного багатства на користь соціально незахищених верств населення», 

що відповідає вимогам права на розвиток «здійснювати справедливий 

розподіл благ у тому ступені, в якому це сприяє створенню умов гідного 

життя тим, хто цього потребує» [202, с. 13]. Гідне людське існування, за 

словами О. Кропаневої, стало однією з основоположних максим 

цивілізованого людства ХХ-ХХІ ст., найважливішим орієнтиром суспільного 

розвитку і критерієм оцінки громадського стану, державного устрою, 

політики [154, с. 218-221]. 

Спорідненість права людини на розвиток своєї особистості із правом на 

гідне життя обумовлена направленістю останнього на забезпечення 

достатнього рівня життя людини, вільного від бідності. Норми, які 

закріплюють право людини на гідний або достатній рівень життя, містяться у 

багатьох міжнародних нормативних актах з прав людини та конституціях 

сучасних держав. На універсальному рівні це право знайшло відображення 

у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права, Конвенції про ліквідацію усіх форм расової 

дискримінації, Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, 

Конвенції про права дитини та інших міжнародних документах. Так, у ст. 25 

Загальної декларації прав людини передбачає забезпечення високої якості 

життя на засадах соціальної справедливості, досягнення гідного життєвого 

рівня [118, с. 10]. Положення декларації розвинуті й конкретизовані у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, в котрому 

зазначається, що «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. 
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Держави-учасниці вживуть належних заходів щодо забезпечення здійснення 

цього права, визнаючи важливе значення в цьому відношенні міжнародного 

співробітництва, основаного на вільній згоді». Цей міжнародний договір 

закріплює права трудящих на задовільне існування, що повинне бути 

забезпечене рівнем заробітної плати, і кожного на достатній життєвий рівень, 

який за необхідності підтримується соціальними виплатами [196, с. 25]. Ці ж 

положення повторюються пізніше у деяких регіональних міжнародних актах з 

прав людини, а також знайшли своє відображення й в Конституції України, в 

ст.48 якої передбачено, що кожен громадянин України має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло [140, ст. 48]. Під «правом на достатній рівень життя» деякі науковці 

вважають «інтегруюче соціальне право, яке об’єднує собою не лише усі інші 

соціальні права в одну цілісну систему, але одночасно зумовлює, певним 

чином, сутність та зміст правового регулювання більшості громадянських і 

політичних прав» [191, с. 7]. На думку Ж. Пустовіт, сутність цього права 

проявляється у можливості «достатнього харчування, одягу, житла з метою 

забезпечення, досягнення певного життєвого рівня. Змістом є право на 

соціальне благо як гарантія існування і прояву можливостей особи. Формою є 

право на певні умови життя» [267, с. 177]. 

Під правом «на гідне життя» розуміють, передусім, його «матеріальну 

забезпеченість на рівні стандартів сучасного розвинутого суспільства» [167, 

с. 70], «можливість володіти й користуватися благами сучасної цивілізації, 

тобто мати належні житлові умови і медичне обслуговування, сучасну 

побутову техніку, засоби пересування, раціональне й калорійне харчування, 

можливість користуватися послугами підприємств сфери обслуговування, 

користуватися культурними цінностями тощо» [215, с. 8]. Ст. 25 Загальної 

декларації прав людини зазначає, що достатній рівень буде гарантований 

тоді, коли особа зможе задовольнити свої основні потреби, до переліку яких 

відносить: одяг, житло, їжу, медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, яке необхідне для підтримки здоров’я і добробуту її самої та 
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її сім’ї, і право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, 

вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через 

незалежні від неї обставини [118, с. 9]. Дехто з науковців розглядає «право на 

гідне життя» як «основу соціальних прав» [125, с. 212], як «синтез соціально-

економічних й культурних прав і свобод» [215, с. 9]. При такому підході 

береться до уваги більше кількісний, ніж якісний характер життя людини. 

Однак, як слушно зазначають деякі науковці, «якість життя – це інтегроване 

поняття, що охоплює сукупність всіх форм людської діяльності і уособлює 

собою синтез матеріальних і духовно-творчих сторін життя, рівень реалізації 

внутрішнього потенціалу людини, його інтелекту, творчого сенсу життя, 

котре не зводиться лише до матеріального добробуту, хоча й відіграє суттєву 

роль у розкритті творчого потенціалу людей» [290, с. 129]. Погоджуючись з 

даною думкою, слід зауважити, що саме для досягнення відповідної якості 

життя необхідним є розвиток як можливість участі людини у реалізації 

власного потенціалу і створенні гідного життя. В контексті гідного життя 

людини право на розвиток своєї особистості виступає у якості можливості її 

повноцінного розвитку й вільної творчої самореалізації. 

В цьому плані право на розвиток своєї особистості невід’ємно 

пов’язане з такою конституційною категорією як «гідність особи», що 

належить до природного, особистого й невідчужуваного права людини, яке 

належить їй від народження. Гідність – це поняття, яке виражає унікальну, 

неперевершену багатоаспектну цінність будь-якої людини, як особистості. За 

твердженням О. Грищук, ознаки і якості, що характеризують та визначають 

людську гідність, складають онтологічну основу прав і свобод людини, її 

правового статусу, в свою чергу, людська гідність через систему соціальних 

зв’язків є вихідною у взаємовідносинах між людьми і знаходить своє 

безпосереднє відображення у гідності кожної людини [81, с. 6]. 

 Гідність означає також особливе моральне ставлення людини до самої 

себе і ставлення до неї з боку суспільства. Багато хто з науковців вважають 

гідність якістю людини, що визначає її людськість, а також стверджують, що 
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із втратою гідності сучасна людина як особистість втрачає не лише статус 

особистості, але якості людськості взагалі [146, с. 79]. Гідність розглядають як 

«конституційний принцип, свободу, особисте нематеріальне благо та 

суб’єктивне право людини» [76, с. 67], як «невід’ємне внутрішнє ставлення 

людини до себе як до унікальної цілісної особи» [245, с. 199 ]. Визначаючи 

категорію людської гідності, професор Н. Придворов вказував, що гідність  - 

складова ланка людського чинника в суспільному житті; провідний компонент 

соціально-правової характеристики особистості, її суб'єктивних прав, 

обов'язків, свобод; інструмент, який регулює різноманітні відносини людини і 

суспільства, людини і держави, людини з іншими людьми; реальний феномен 

правосвідомості; система соціальних зв'язків; система взаємовідносин між 

людьми; відносно стійка єдність елементів і властивостей людини і їх 

відносин, що являються предметом впливу складного і багатогранного 

юридичного інструментарію; відображення визнання соціальної цінності 

кожної людини фундаментальною закономірністю сучасного суспільства; 

сукупність соціально-етичних якостей [259, с. 7]. Ідеєю людської гідності, на 

його думку, пронизана вся правова організація суспільних відносин, вона 

відбивається на всьому механізмі правового регулювання, охоплює 

психологічний і юридичний зміст правової системи. Причому кожна 

структурна частина правової системи відображає людську гідність як правову 

категорію і найвищу моральну цінність [259, с. 8-10]. Гідність людини 

розглядають в якості основи всього комплексу прав людини й передумовою її 

існування [147, с. 186], які реалізуються через її розвиток, вміння «оцінювати 

ситуацію, обирати способи досягнення мети, враховувати можливі наслідки 

своєї поведінки на основі розмежування реальних суспільних відносин» [148, 

с.  272]. 

Не можливо уявити здійснення права на розвиток своєї особистості без 

урахування таких базових цінностей, як право на життя і право на свободу. 

Право на життя визнається найважливішим і найціннішим з-поміж особистих 

прав і свобод людини, «підґрунтям  правового статусу людини і соціальною 
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цінністю, що об’єднує весь комплекс прав людини» [197, с. 1]. 

Універсальність цього права і його природний характер підкреслюється у 

міжнародно-правових документах, зокрема, Загальній декларації прав 

людини, в ст. 3 якої зазначено, що «кожна людина має право на життя, на 

свободу і особисту недоторканність» [118, ст.3]. Ці положення знайшли 

відображення і в Конституції України. Так, ст.27 Конституції встановлює, що 

кожна людина має невід’ємне право на життя і ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя. А в ст.3 Конституції зафіксовано, що «людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю» [140, ст. 3].  

У поняття «життя людини» в аспекті конституційного права входить не 

лише її фізіологічне значення, а й соціальне життя. Так, Т. Харатян, 

розглядаючи зміст права на життя як найбільш важливого, 

фундаментального, основоположного права у системі природних прав 

людини, зазначає, що «життя людини уявляє собою складну єдність 

фізіологічного й соціального буття» [332, с. 3]. А. Зайцева, визначаючи право 

на життя як комплексну юридичну категорію, вважає, що життя людини має 

триєдину структуру: життя фізіологічне як функціонування організму 

людини; життя соціальне як сукупність суспільних відносин, у які вступає 

людина; життя внутрішнє, внутрішній світ людини [120, с. 27]. Висновки, 

зроблені А. Зайцевою щодо поняття права на життя, підкреслюють 

взаємозв’язок даного права із правом на розвиток своєї особистості. Так, за її 

словами «право бути людиною, жити, включає право мати можливість 

реалізувати всі три елементи людського життя, й, відповідно, право на життя 

– це право на фізіологічне існування індивіда, право на гідне життя як члена 

суспільства й право на вільну самореалізацію» [120, с.27]. 

Схожої думки дотримується й інші науковці. Наприклад, Н. Кальченко, 

визнаючи право на життя невід’ємною, природною властивістю індивідуума, 

що випливає з соціальних умов і природи особистості, зазначає, що «у 

широкому розумінні слова, життя містить у собі всі суспільні відносини, які 
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дозволяють людині не тільки існувати в якості біологічної особи, але й 

соціалізуватися, відчуваючи себе в процесі життєдіяльності частиною 

суспільства» [129, с. 12]. А О. Рогова розглядає право на життя як унікальний 

правовий феномен, що визначає сферу вільної самореалізації та розвитку 

соціобіодуховної  істоти – людини [280, с. 7].   

Як вірно стверджує С. Арбузов, «життя людини не може бути 

повноцінним, якщо його первинні потреби не задоволені», що «вільний 

розвиток людини являється можливим лише за умови «свободи від злиднів» 

інакше «похитнеться» гідність особи й «буде обмежена свобода вибору» [17, 

с. 21-24]. А М. Абдулаєв пише, що «людина не може бути політично 

вільною, якщо вона залежна економічно, й навпаки» [1, с. 163]. Право на 

свободу безпосередньо відбивається на розвитку людини, на підвищенні 

можливостей її вибору. Варто погодитися з думкою професора В. 

Петровського, що «свобода - це життєво важлива складова людського 

розвитку», що «мета людського розвитку – розвиток можливостей людини, 

включає в себе цілеспрямовану діяльність й свободу вибору серед різних 

форм діяльності» [240, с. 10-16].  

Свобода є фундаментальною характеристикою людського існування і 

буття і має різні прояви. Як зазначають деякі науковці, для особистості 

свобода – це природний, історичний, соціальний, внутрішній критерій її 

індивідуального ставлення, її відношення до суспільства, це самореалізація, 

втілення і здійснення її особистісного потенціалу, що відбувається в реальній 

матеріальній природній і соціальній сферах [150, с. 116]. З правової точки 

зору, право на свободу означає, що кожен повинен мати можливість на свій 

розсуд і за власною волею вчиняти будь-які дії і вести себе в рамках закону 

та непорушення прав і свобод інших людей. Виділяють також 

конституційно-правову свободу людини, якою, на думку А. Крусян, 

являється юридичний (конституційно-правовий) та фактичний стан людини в 

суспільстві та державі, за якого людина є фізично, економічно, політично, 

духовно незалежною (вільною) від будь-яких неправових (неконституційних) 
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обмежень та втручань у всі сфери індивідуальної свободи з боку публічно-

владних та інших соціальних суб’єктів[155, с. 125-136]. Розглядаючи свободу 

як соціальний феномен і як можливість самореалізації людини в конкретних 

історичних умовах, І. Мухин, наприклад, визначає її як можливість, здатність 

або спроможність індивіда активно соціалізуватись, входити до сукупного 

досвіду через оцінку, вибір і трансформацію певних його форм [205, с. 8]. У 

будь якому аспекті, свобода означає вільний вибір людини напрямів 

формування своєї особистості, свого гармонійного духовного, фізичного, 

соціального і економічного розвитку. 

Необхідною умовою реалізації права людини на розвиток своєї 

особистості, як й інших прав людини, виступає безпека людини, яку багато 

хто з науковців безпосередньо пов’язує із правом на життя. Так,  О. Боднар 

зазначає, що «якщо право на життя має справу з поняттями скоріш 

абсолютними, то право на безпеку – з проблемами відносними, пов’язаними з 

добробутом людини. Хоча ці два права неможливо повністю відокремити одне 

від одного, право на безпеку і право на життя в певній мірі переплітаються, 

забезпечуючи схожий захист в схожих ситуаціях [28, с. 88-93].  

На думку В. Васьковської, згідно з теорією мотивації, яка обумовлює 

ієрархію потреб людини, безпека, поряд з фізіологічними потребами (в їжі, 

одязі тощо), є однією із головних потреб. Безпека є своєрідною 

характеристикою і необхідною умовою життєдіяльності та життєздатності 

особи, суспільства, держави. Саме тому стратегічною вимогою сьогодення є 

гуманізація ідеології безпеки [45, с. 41]. Підкреслює зв'язок безпеки людини 

із правом на розвиток своєї особистості запропоноване даним автором 

визначення категорії “безпека людини” в узагальненому і вузькому 

розуміннях. Так, в узагальненому вигляді безпека людини, на думку В. 

Васьковської, «розуміється як такий ступінь захищеності особи, що 

забезпечує її  та базується на діяльності, суспільства, гарантується державою, 

її органами та посадовими особами для виявлення, попередження, 

припинення та ліквідації наслідків загроз інтересам людини. У вузькому 
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розумінні безпека людини являє собою стабільний стан надійної захищеності 

життєво важливих (життя і здоров’я людини), законних і приватних інтересів 

людини, її прав, свобод та ідеалів, цінностей від протиправних зазіхань, 

загроз шкідливих впливів будь-якого роду (фізичного, духовного, майнового, 

інформаційного, соціального, економічного, політичного, екологічного, 

військового тощо) за умов збереження і розвитку людського потенціалу та 

підтримання ефективного стимулювання діяльності особи» [45, с. 43-44]. О. 

Боднар, характеризуючи право на безпеку, певним чином, також висловлює 

думку про співвідношення даного права із правом людини на розвиток своєї 

особистості. Так, за її словами, «право жити в безпеці завжди було 

елементарним правом людини, необхідною умовою розвитку суспільства, 

запорукою людського добробуту» [28, с. 88-93]. 

Слід зазначити, що право людини на безпеку, як і право на розвиток 

своєї особистості, не має поки що конституційного закріплення, однак 

виходить з інших норм конституцій про права людини. Так, відповідно до ст. 

3 Конституції України «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [140, ст. 3]. 

Таким чином, як правильно стверджує доктор юридичних наук Т. 

Пряхіна, котра визнає й активно підтримує суб’єктивний характер права 

людини на розвиток, право на розвиток слід віднести до числа 

фундаментальних основних прав, що мають міжнародно-правове 

походження й гарантуються на конституційному рівні. За її словами 

«справедливою може бути названа лише та конституція, яка гарантує кожній 

людині, а у глобальному масштабі кожному соціуму право на розвиток», що 

«право на розвиток в міждержавній системі набуло особистісний характер, 

набуло статус суб’єктивного права, воно визнається за кожною окремою 

особистістю» [266, с. 39-42]. 

Ми приєднуємося до думки, що право на розвиток належить як кожній 

людині окремо, так і суспільству в цілому без будь якої дискримінації [242, с. 
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2].  Право на розвиток втілює у собі такі принципи прав людини, як рівність, 

недискримінація, участь, міжнародне співробітництво та інші і може стати 

керівним у вирішенні багатьох сучасних проблем і викликів. Адже і досі 

більшість населення відчуває велику потребу у реалізації свого права на 

гідне життя, свободу й рівні можливості.  Недостатність розвитку напряму 

відбивається на здійсненні цілої низки громадянських, політичних, 

економічних, соціальних і культурних прав.  

Особливість права людини на розвиток  своєї особистості полягає у 

тому, що у процесі розвитку повинні враховуватися й дотримуватися всі 

права людини. Це виходить із змісту ст. 6 Декларації про право на розвиток, 

у якій зазначається, що всі права людини й основні свободи є неподільними й 

взаємозалежними, а також підкреслюється, що до прав всіх поколінь прав 

людини повинна приділятися однакова увага. Це означає комплексний підхід 

до реалізації права на розвиток своєї особистості, при якому повинні бути 

враховані всі види прав людини. Як слушно зазначає І. Саліхова, утворюючи 

єдину цілісну систему, «синергетична ефективність особистих, політичних, 

соціально-економічних і культурних прав людини захищає в особі її 

автономність, індивідуальність, самостійність», а також сприяє у створенні 

умов для її розвитку [290, с. 142-144]. 

 За словами Верховного комісара з прав людини Наві Піллей, норми 

прав людини, зокрема, встановлені Декларацією про право на розвиток, 

представляють модель розвитку, націленого на покращення благополуччя 

всіх людей, в тому числі шляхом вільної, активної і повноцінної участі у 

розвиткові; рівного розподілу благ, отриманих у процесі розвитку, на 

місцевому й глобальному рівнях; та розповсюдження справедливого 

міжнародного порядку, за якого здійснюються всі права людини. «Розвиток 

буде всеохоплюючим та сталим лише тоді, коли ті, хто звичайно 

виключається, а саме – бідні, вразливі й маргіналізовані особи, будуть 

повноцінно приймати участь у розвитку» [388, с.1].   
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Підсумовуючи вищенаведене, слід підкреслити, що теоретична 

проблема  визначення місця права людини на розвиток своєї особистості 

об’єктивно випливає з відсутності його термінологічного конституційно-

законодавчого закріплення й входження у каталог інших конституційних 

прав людини. Але, на підставі логічного аналізу можна дійти висновку, що 

право людини на розвиток своєї особистості є специфічним, таким, що 

займає в системі прав людини особливе місце і є основою для розвитку 

інших прав. Воно виступає нормативною формою взаємодії людини й 

держави з метою формування належних умов існування й життєдіяльності 

людини та нормального функціонування держави й суспільства в цілому, 

являється невід’ємним правом людини, носить комплексний характер й 

органічно пов’язане як з особистими правами людини, такими як право на 

життя, право на гідність, свободу і безпеку, без яких реалізація права на 

розвиток була б неможливою,  так і соціальними правами, котрі у сукупності 

пов’язані «з головним суб’єктом соціальної матерії – людиною» [111 с. 3-12],  

здійснення котрих було б неефективним без реалізації права на розвиток 

своєї особистості. Оскільки права людини включають комплекс понять, що 

характеризують людину як соціальну і духовну істоту, передбачають 

можливості людини отримувати певні соціально-економічні блага для 

забезпечення своєї життєдіяльності і розвитку своєї особистості, саме право 

на розвиток передбачає право людини приймати участь у такому 

економічному, соціальному, культурному й політичному розвиткові, при 

якому можуть бути повністю здійснені всі права людини і основні свободи. 

Це дає можливість вважати право на розвиток своєї особистості ланкою, що 

об’єднує всі групи прав людини.   

Право на розвиток відображає всі види прав людини, що складають 

єдину систему. Воно виступає не лише як соціальне явище, «органічно 

вплетене у соціальне буття людей» [72, с. 215], а й, як слушно відмічає 

професор М. Рудинський, являється природженою невід’ємною властивістю 

людини, котра забезпечує найбільш суттєві можливості її розвитку, визначає 
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міру її свободи й можливості користуватися духовними і матеріальними 

благами [285, с. 37-42]. 

Визнання права на розвиток своєї особистості самостійним правом 

людини надає можливість для створення більш демократичного, 

розрахованого на широку участь глобального економічного і соціального 

управління та сприятливого і безпечного середовища, сприяння 

систематичній інтеграції прав людини в усі сегменти, інститути і рівні 

управління, встановлює відповідальність держави, як на національному, так і 

міжнародному рівні, за проведення соціальної і економічної політики на 

умовах справедливості й рівності, у центрі якої знаходиться людина, 

створення і впровадження юридичних засобів і механізмів, що забезпечують 

охорону і захищеність права людини на розвиток в процесі реалізації гідного 

існування, формування своєї особистості, свого духовного, фізичного і 

соціального буття у гармонії з собою і світом. 

Як зазначено у Доповіді робочої групи з права на розвиток на сесії ГА 

ООН 7 травня 2012 року, слід керуватися повним й безумовним визнанням 

права на розвиток на рівні з іншими міжнародно визнаними правами людини. 

Оскільки всі права людини являються неподільними, універсальними й 

невід’ємними, слід приймати збалансовані й узгоджені дії  щодо 

забезпечення на всіх рівнях відповідальності за реалізацію всіх прав людини 

на основі цілісного підходу. Постановка у центр уваги права на розвиток в 

рамках спільних ініціатив, у політиці й практиці у сфері розвитку на всіх 

рівнях має величезне значення для його ефективної реалізації [248, с. 3]. 

Про важливість права на розвиток йдеться й у Резолюції ГА ООН від 

18 грудня 2014 року, в якій Генеральна Асамблея наполегливо закликає 

держави забезпечити більш широке, практичне здійснення й реалізацію права 

на розвиток, розробити необхідну політику на національному рівні й 

прийняти заходи, які є необхідними для здійснення права на розвиток як 

невід’ємної частини всіх прав людини і основних свобод [274, с.1]. 

  



 73 

Висновки до розділу 1: 

 

1. Формування сучасного каталогу прав людини відбувалося під 

впливом різних ідейних течій наукової та суспільної думки, різних концепцій 

розуміння права. Права людини, їх характер, інтерпретація змінювалися із 

розвитком суспільних відносин, що визначали статус особи у державі, її 

соціальні можливості й характер життєдіяльності, виникненням нових 

проблем і завдань суспільства. На процес їхнього розширення вплинула 

конвергенція норм міжнародного і національного права, що допомогла 

взаємно збагатити  й підняти на новий щабель права людини. Із 

поглибленням глобальних проблем сучасності, таких як забруднення 

навколишнього середовища, боротьба за мир, подолання бідності й злиднів, 

виникає концепція «третього покоління прав людини» і, разом з нею, 

універсального «права людини на розвиток» що складає невід’ємну частину 

основних прав людини.  

2. Науково-технічний і соціальний прогрес, розвиток економічних 

та інших світових інтеграційних процесів, інтернаціоналізація політичної й 

культурної взаємодії різних країн та одночасне виникнення глобальних 

проблем і загроз, що стали результатом як природних процесів, так і 

негативного руйнуючого характеру діяльності людини,  відставання розвитку 

умов життя від  мінімально необхідних для гідного існування людини 

сприяли появі нових прав людини, які ще не отримали конституційно-

правового закріплення. Одним з таких прав людини являється право на 

розвиток своєї особистості. 

3. Право людини на розвиток  своєї особистості – це невід’ємні від 

особистості й гарантовані законодавством реальні можливості людини 

реалізовувати власний потенціал у ході активної, вільної й конструктивної 

участі й сприянні у створенні та укріпленні справедливого й рівноправного 

миру й безпеки, у всеохоплюючому економічному, політичному, 

соціальному й культурному розвитку і справедливому розподілі створюваних 

у його ході благ, у забезпеченні охорони навколишнього середовища для 
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задоволення власних потреб та в інтересах усіх, в тому числі й майбутніх 

поколінь, без будь-якої дискримінації за ознаками статі, етнічної 

приналежності, культури, релігії, економічного чи іншого статусу тощо. 

4. Зміст права людини на розвиток своєї особистості розкривається 

через концептуальне поняття «розвиток людини» та нормативне - «право на 

розвиток». Поняття «розвиток людини» ґрунтується на концепціях 

«людського розвитку», «сталого розвитку» і «сталого людського розвитку». 

Головні положення концепції «людського розвитку» зводяться до того, що 

всі люди являються не лише засобом, а й головною ціллю, соціо-

гуманістичним виміром і визначальною домінантою економічного розвитку, 

суб'єктом соціально-економічної еволюції. Розвиток людини відображає 

процес розширення можливостей і свободи вибору, рівень добробуту як засіб 

забезпечення гідного життя, що включає освіту, підвищення культурного 

рівня, безпеку, підвищення активності й ефективності участі в управлінні й 

прийнятті рішень, що стосуються різних аспектів розвитку, на місцевому і 

національному рівні. 

5. Концепція «сталого розвитку» виникла в сучасний період 

глобалізації світу і орієнтована на пошук балансу між економічною, 

соціальною й екологічною складовими розвитку, соціальний і гуманістичний 

характер якої проявляється в ідеї дотримання прав нинішнього й майбутніх 

поколінь. Аналіз міжнародно-правових і національних документів, 

регулюючих питання сталого розвитку, дає можливість зробити висновок, що 

формування концепції сталого розвитку означає об’єднання в єдину систему 

економічної, екологічної й соціальної сфер діяльності з метою вироблення 

нових підходів до формування політики збалансованого й керованого 

розвитку суспільства, яке не руйнує своєї природної основи і забезпечує 

безперервний прогрес цивілізації, заснований на повазі до прав людини. 

Концепція «сталого розвитку» передбачає обов’язок держав до створення  

відповідної стратегії на національному рівні для забезпечення економічних і 

соціальних процесів розвитку, в той час, як «розвиток людини» означає 
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реалізацію її потенціалу, стосується їх можливостей і свободи вибору. Таким 

чином, «сталий розвиток» виступає у якості забезпечення «розвитку 

людини». Дані поняття являються взаємопов’язаними і 

взаємодоповнюючими. 

6. Концепція «сталого людського розвитку» передбачає такий 

розвиток, який не тільки призводить до економічного зростання, а й до 

справедливого розподілу його результатів. Парадигма сталого людського 

розвитку виходить з пріоритету людського життя та універсальності 

життєвих потреб, котрі являються сполучною ланкою, що об'єднує інтереси 

сучасних і майбутніх поколінь. 

7. Нормативне поняття «права людини на розвиток» включає: 

«право на участь»; «право на сприяння»; «право на користування» 

результатами розвитку. «Право на участь» передбачає, що кожна людина, як 

самостійно, так і разом з іншими людьми, використовуючи свої ресурси і 

здібності, приймаючи на себе відповідальність, може плідно брати участь в 

розробці і реалізації проектів і програм розвитку. «Право на участь» може 

здійснюватися у різних формах: від пасивної присутності чи висловлювання 

власних думок, випадкових консультацій до реальних, таких, що 

передбачають активні дії. «Право на сприяння» можна визначити, передусім, 

як налагодження конструктивного діалогу та партнерських відносин між 

людиною (колективом людей, спілкою, товариством, громадою) з 

державними чи муніципальними органами або іншими, відповідальними за 

розвиток, структурами у просуванні ідей розвитку та забезпечення гідного 

життя людини.  «Право користування» полягає у вільному доступі людини до 

результатів програм розвитку й можливості отримання соціальних та інших 

суспільно значущих послуг і благ.  

8. Суб’єктами права на розвиток своєї особистості визнаються 

кожна людина, всі народи й держави. Тобто, право на розвиток являється 

одночасно колективним й індивідуальним правом людини. Головна 

відповідальність за економічний й соціальний розвиток, за створення 
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національних й міжнародних умов, котрі сприяють здійсненню права на 

розвиток своєї особистості, покладена на держави. 

9. Теоретична проблема  визначення місця права людини на 

розвиток своєї особистості об’єктивно випливає з відсутності його 

термінологічного конституційно-законодавчого закріплення й входження у 

каталог інших конституційних прав людини. На підставі логічного аналізу 

зроблений висновок, що право людини на розвиток своєї особистості є 

специфічним, таким, що займає в системі прав людини особливе місце і є 

основою для розвитку інших прав. Воно виступає нормативною формою 

взаємодії людини й держави з метою формування належних умов існування й 

життєдіяльності людини та нормального функціонування держави й 

суспільства в цілому, являється невід’ємним правом людини, носить 

комплексний характер й органічно пов’язане як з особистими правами 

людини, такими як право на життя, право на гідність, свободу і безпеку, без 

яких реалізація права на розвиток була б неможливою,  так і соціальними 

правами, котрі у сукупності пов’язані з людиною, здійснення котрих було б 

неефективним без реалізації права на розвиток своєї особистості. Оскільки 

права людини включають комплекс понять, що характеризують людину як 

соціальну і духовну істоту, передбачають можливості людини отримувати 

певні соціально-економічні блага для забезпечення своєї життєдіяльності і 

розвитку своєї особистості, саме право на розвиток своєї особистості 

передбачає право людини приймати участь у такому економічному, 

соціальному, культурному й політичному розвиткові, при якому можуть бути 

повністю здійснені всі права людини і основні свободи. Це дає можливість 

вважати право на розвиток своєї особистості ланкою, що об’єднує всі групи 

прав людини.  
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РОЗДІЛ 2 ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  

ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

2.1 Поняття механізму забезпечення права людини на розвиток своєї 

особистості 

 

Побудова демократичної соціальної правової держави, гармонійний 

розвиток людини і громадянина як головного суб’єкта конституційних прав, 

реальні гарантії прав і свобод людини, забезпечення матеріальних й 

духовних потреб людини на принципах рівності й справедливості 

виступають основними цілями конституціоналізації суспільних відносин.  

Саме за рівнем забезпечення прав людини і громадянина, як слушно 

зазначають науковці, оцінюються ефективність діяльності органів державної 

влади та ступінь демократичності держави в цілому[163, с. 1]. 

Але саме проголошення прав і свобод являється недостатнім без їх 

матеріального втілення у життя. Як вірно зауважив з цього приводу О. Чуб, 

«для практичної реалізації будь-якого суб’єктивного права важливо не тільки 

записати й урочисто проголосити норму про відповідне право в Конституції, 

але й докласти зусиль для того, щоб люди її засвоїли, щоб її виконували» 

[346, с. 92]. 

Права людини, в тому числі й право на розвиток своєї особистості, 

втілюються у життя за допомогою їх реалізації (здійснення). Під реалізацією 

прав людини, зазвичай, розуміють втілення у дійсність  закріплених у 

Конституції та інших правових нормах можливості людини.  

Слід зауважити, що серед науковців немає єдності щодо розуміння 

поняття «реалізація прав людини» та його складових, тому це питання має 

дискусійний характер. Наприклад, В.  Копєйчиков розумів сутність реалізації 

суб’єктивних прав як  сукупність різних дій, певний процес, у результаті 

якого особи отримують реальні, бажані результати (блага, соціальні цінності, 

задоволення різноманітних інтересів), які  передбачаються суб’єктивним 
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правом [144, с. 13-16]. Крім того, у юридичній літературі можна зустріти такі 

визначення поняття «реалізація прав людини»: «конкретна поведінка людини 

й зобов’язаних осіб, направлена на втілення норм права у життя» [9, с. 93]; 

««матеріалізацію об’єкту, що складає зміст суб’єктивного основного права» 

[65, с. 185], «система організованих право забезпечувальних заходів 

комплексного характеру з метою створення найбільш сприятливих умов для 

реалізації прав людини, органічно поєднана із зовнішнім середовищем» [60, 

с. 167], «така соціальна поведінка суб’єктів права, у котрій втілюються 

приписи правових норм…форма практичної діяльності із здійснення 

виконання обов’язків» [46, с. 503]; «перетворення соціальної можливості, 

детермінованої рівнем суспільного розвитку і вираженої у правових нормах, 

у конкретний процес користування соціальним благом, що лежить в основі 

даного права» [79, с. 3]; «гарантована міжнародним співтовариством й 

державою, здійснювана у передбачених законом формах, юридично 

нормативна й предметна діяльність суб’єктів прав людини, що виражається у 

використанні й виконанні ними природних правообов’язків з метою 

досягнення й розвитку гідного рівня своєї життєдіяльності» [156, с. 210]. 

На нашу думку, реалізація прав і свобод людини, в тому числі й права на 

розвиток своєї особистості, являється процесом здійснення на практиці 

закріплених у конституції й інших законодавчих актах можливостей людини. 

Для прояву цих можливостей повинні бути створені відповідні об’єктивні 

умови, зокрема, політичні, правові, економічні, соціальні, культурні тощо. 

Причому, ці умови можуть бути як загальні для реалізації всіх прав людини, 

так і особливі, обумовлені метою конкретного права людини. Так, 

особливістю умов реалізації права людини на розвиток своєї особистості є те, 

що реалізація даного права охоплює, практично, весь комплекс закріплених 

Конституцією України прав і свобод людини й громадянина. 

Сутність поняття реалізації складає основу терміну «механізм реалізації 

прав людини», котрий, на думку деяких науковців, уявляє собою своєрідну 

«технологію» впливу засобами правового регулювання на здійснення вимог 
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юридичних норм у поведінці людей, допомагає здійснити втілення основних 

прав з розряду можливостей у конкретні блага [156, с. 211]. Багато хто з 

науковців, наприклад, Н. Вітрук, Ю. Решетов та інші, під «механізмом 

реалізації прав людини» розуміють сукупність взаємопов’язаних об’єктивних 

і суб’єктивних елементів, що дозволяють суб’єкту правового життя на свій 

розсуд і з урахуванням інтересів інших осіб, перевтілювати належні йому 

юридично закріплені можливості у фактичну поведінку для задоволення 

своїх особистих потреб і інтересів [50, с. 199; 278, с. 67].  

Категорія механізму, як зауважує Т. Грачева, у даному випадку дозволяє 

найбільш адекватно відобразити характер взаємозв’язків і структуру процесу 

реалізації прав громадян [79, с. 3]. 

З точки зору загального розуміння поняття «механізм», варто зауважити, 

що у науковій літературі він розглядається як «система, внутрішня побудова, 

порядок» [315, с. 517] якогось виду діяльності, що застосовується до багатьох 

різноманітних явищ і процесів, як «рух, динаміка, узгоджена взаємодія 

складових частин (елементів) єдиного цілого, необхідні для цього руху 

засоби, способи, процедури, фактори, умови заради досягнення результатів 

тощо» [4, с. 32]. Ця категорія передбачає складність внутрішньої побудови 

явища, що розглядається, системність, узгодженість організації його 

елементів, придатність до динаміки та цілеспрямованої діяльності [352, с. 

12]. Як слушно зазначають деякі науковці, використання поняття «механізм» 

у праві надає можливість дослідити останнє з точки зору функціонування, 

його практичної роботи [187, с. 328-333]. На думку М. Орзіха, 

«механізменний» підхід (концепція) в юридичних дослідженнях дозволяє 

розглянути відповідні явища правової дійсності в єдності всіх складових 

частин цих явищ, відобразити процеси функціонування права, його динаміку 

[232, с. 70]. 

Вірною, на наш погляд, являється думка Е. Матвеєвої, котра стверджує, 

що застосування концепції правового механізму в юриспруденції, сутність 

котрого полягає в розгляді права як системи юридичних засобів, об’єднаних 
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в окремих частинах правового регулювання у своєрідні режими, механізми, 

що забезпечують ефективне досягнення соціально-економічних, політичних 

та інших цілей,  має особливе значення [188, с. 75]. На її думку, на сьогодні 

«механічний» підхід до розуміння права, сутність котрого полягає у розгляді 

права як специфічної системи юридичних засобів, об’єднаних на певних 

дільницях правового регулювання у своєрідні режими, механізми, що 

забезпечують ефективне досягнення соціально-економічних, політичних та 

інших цілей, покладений в основу інструментальної теорії права [188, с.76].  

Розрізняють механізм реалізації прав людини у широкому та вузькому 

значенні. У широкому розумінні механізм реалізації прав людини уявляє 

собою «соціально обумовлений, психологічно регульований, законодавчо 

передбачений комплекс узгоджених дій передусім особистості як право 

володільця, а також інших суб’єктів права з метою отримання зацікавленою 

особою соціального блага, опосередкованого свободою» [60, с. 167], у 

вузькому – «систему гарантій, яка включає правову основу та інституційний 

елемент» [166, с. 153-154]. 

Поряд з «механізмом реалізації прав людини» використовують поняття 

«механізм забезпечення реалізації прав людини». В наукових джерелах 

висловлюється думка, що зазначені поняття є схожими, але не тотожними. 

Так, за твердженням В. Лебедева, якщо перше відображує юридичну 

практику руху природних правообов’язків людини до своїх цілей, то друге – 

«практику гарантування процесу втілення їх у життя» [164, с. 142]. 

Деякі автори застосовують поняття «юридичний механізм забезпечення 

прав людини». Так, І. Лагутіна, з точки зору захисту немайнових трудових 

прав, зазначає, що «юридичний механізм забезпечення особистих 

немайнових трудових прав визначається як єдине, цілісне і якісно самостійне 

явище правової системи, що є комплексом взаємопов'язаних і взаємодіючих 

передумов, засобів та умов, які створюють належні юридичні і фактичні 

можливості для повноцінного здійснення кожним працівником своїх 

особистих немайнових трудових прав» [163, с.12]. 



 81 

 Термін «забезпечення» має досить широке значення, що трактується як: 

«створення надійних умов для здійснення чого-небудь; гарантування чогось; 

захисту, охорони кого-, що-небудь від небезпеки» [347, с. 81-89]. Наприклад, 

на переконання П. Рабіновича, забезпечення прав і свобод людини - це 

створення умов для здійснення її прав і свобод, яке містить такі три елементи 

(напрями) державної діяльності, як сприяння реалізації прав і свобод людини 

(шляхом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних 

гарантій); охорону прав і свобод людини (шляхом вжиття заходів, зокрема 

юридичних, для попередження, профілактики правопорушень); захист прав і 

свобод людини (відновлення порушеного правомірного стану, притягнення 

винних осіб до юридичної відповідальності) [269, с. 250]. 

Поняття «забезпечення прав і свобод», на думку О. Марцеляка, охоплює 

здійснення певних дій, спрямованих на: а) удосконалення національного 

законодавства країни і приведення його до міжнародних стандартів у галузі 

прав людини; б) реалізацію громадянами своїх прав і свобод; в) охорону прав 

і свобод людини та громадянина; г) захист прав і свобод людини та 

громадянина [185, с. 9].  

Під «забезпеченням прав людини» розуміють також «процес створення  

необхідних умов для дотримання й виконання прав людини» [354, с. 76], 

«систему засобів і чинників, за допомогою яких здійснюється реалізація прав 

і свобод особи та їх охорона відповідними зобов’язаними суб’єктами 

державної влади, а у разі порушення – їх захист і відновлення» [216, с. 195], 

«єдину систему взаємодіючих правових засобів, за допомогою яких держава 

здійснює юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами права з метою 

визнання, дотримання та реалізації основних прав людини і громадянина» 

[65, с. 167 ], «сукупність суб’єктивних та об’єктивних чинників, що 

виступають необхідними умовами втілення благ, визначених 

конституційними правами і свободами, як у практику індивідуальної 

життєдіяльності кожної людини, так і у функціонування інститутів 

громадянського суспільства, що є суб’єктами політичної системи 
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суспільства» [37, с. 5]. А. Олійник і В. Заяць вважають, що забезпечення прав 

громадян включає в себе: а) створення умов, що сприяють реалізації прав; 

б) охорону прав від порушень з боку кого б то не було; в) процес реалізації та 

захист цих прав від уже здійсненого реального їх порушення; г) відновлення 

порушених прав на всіх стадіях правореалізаційного процесу [228, с. 20-21]. 

Таким чином, зміст забезпечення права людини на розвиток включає в 

себе всю систему взаємодіючих правових, економічних, соціальних, 

організаційних та інших умов і засобів, направлених на реальне і всебічне 

користування особою соціальними, економічними та іншими благами, які 

передбачені даним правом, заходи охорони й захисту та відновлення у 

випадку порушення. 

Складовими механізму забезпечення прав і свобод людини являється 

певний набір умов і гарантій з реалізації окремих прав. Традиційно в теорії 

конституційного права гарантії розглядаються як сукупність умов реалізації 

та засобів захисту.  При цьому під гарантіями забезпечення здійснення прав 

людини вважаються сприятлива економічна ситуація в країні й світі, 

стабільність у міжнародних відносинах та різні механізми контролю, які 

використовуються державою, й дотримання різних видів спеціальних 

процедурних умов [11, с. 102-103].  

Під гарантіями прав і свобод людини розуміють: «сукупність економічних 

й політичних умов, що роблять права реальними» [18, с. 401], «реальні умови 

охорони й реалізації прав людини» [2, с. 239], «систему умов, засобів й 

способів, що забезпечують всім й кожному можливості для виявлення, 

набуття й реалізації своїх прав і свобод» [237, с. 545], «умови, засоби і міри, 

направлені на забезпечення практичного їх здійснення, охорону й захист» 

[234, с. 231], «систему соціально-економічних, політичних, моральних, 

юридичних, організаційних передумов, умов, засобів і способів, що 

забезпечують задоволення інтересів людини, основними функціями котрих 

являється забезпечення виконання державою та іншими суб’єктами прав 

особи» [200, с. 276], «цілісну систему юридико-соціальних заходів різної 



 83 

функціональної спрямованості, якій притаманна властивість переведення в 

практику соціальних відносин нормативних установок законодавця» [296, с. 

17], «матеріальні, організаційні, духовні та правові передумови, які роблять 

реальністю здійснення основних прав і свобод, виконання обов’язків людини 

і громадянина та забезпечують їх охорону від незаконних обмежень і 

посягань» [3, с. 122]. М. Матузов та О. Малько вважають, що гарантії 

являють собою соціально-політичне та юридичне явище, яке характеризує 

три моменти: 1) пізнавальний, який дає змогу розглядати предметні 

теоретичні знання про об’єкт їхнього впливу, здобути практичні знання про 

соціальну та правову політику держави; 2) ідеологічний, який політична 

влада використовує як засіб пропаганди демократичних ідей усередині 

держави та за її межами; 3) практичний – як інструмент гарантій 

юриспруденції та передумова задоволення соціальних інтересів особи [189, с. 

275]. Інші розглядають гарантії прав людини як принципи що уявляють 

собою базові цінності, на які орієнтується суспільство у розвитку 

конституційного ладу і які є головними для конкретних суб’єктів 

конституційного ладу і галузі конституційного права [211, с. 173-174]. 

У наведених визначеннях гарантій вживаються такі терміни, як «умови», 

«способи», «засоби», «фактори», «методи», «норми», «принципи» тощо. Б. 

Сташків, характеризуючи ці терміни, зазначає, що терміни «спосіб», «засіб», 

«метод» близькі за змістом і значною мірою збігаються; норми і принципи 

виступають як види правових засобів; слово «фактор» у широкому розумінні 

– це все, що впливає на результати якого-небудь явища, його рушійна сила, 

причина; правові засоби – це певні юридичні категорії та діяння суб’єктів з їх 

застосування з метою досягнення конкретного результату [307, с.21 ]. 

Найчастіше для визначення гарантій використовується термін «умови». 

На думку Л. Нудненко, умови – це «політико-правовий режим, обстановка, в 

якій здійснюються конституційні права, свободи, виконуються обов’язки», а 

засоби уявляють собою «правовий механізм, за допомоги котрого особа чи 

державний орган забезпечує реалізацію того чи іншого конституційного 
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права або його захист та поновлення» [220, с. 54]. Схожої думки 

дотримується й Л. Глухарева, котра пропонує поділяти гарантії на «гарантії-

умови» й «гарантії-засоби» забезпечення прав людини [71, с. 277]. Гарантії-

умови визначають сприятливе для підтримання прав людини зовнішнє 

середовище, що складається з елементів суспільного й державного ладу, 

політичного режиму та форми правління, побудовані на принципах 

демократизму й верховенства права, розвиненої економічної системи, здатної 

забезпечити добробут населення, яке не залежить від  волі людини.   Тоді як 

гарантії-засоби являються спеціально створеними засобами захисту з метою 

усунення перешкод, що постають на шляху реалізації прав людини, чи 

формування нових способів здійснення зазначених прав. 

В конституційному праві більшість вчених-конституціоналістів 

розрізняють такі види гарантій, як: нормативні або юридичні, інституційні, 

матеріальні (або неюридичні), процесуальні. Дехто проводить класифікацію 

гарантій в залежності від сфери дії й змісту. Так, за сферами дії розрізняють 

міжнародно-правові (планетарні) гарантії, гарантії у рамках регіональних 

міжнародних співтовариств, внутрішньодержавні й автономні гарантії, а за 

змістом й видами діяльності гарантії поділяють на економіко-правові, 

політико-правові, соціально-правові й правові [152, с. 139]. О. Ситницька 

пропонує класифікувати гарантії за такими критеріями: а) юридичною силою 

– конституційні, міжнародні та галузеві; б) ступенем конкретизації – 

універсальні та спеціальні; в) сферою дії – загальні та додаткові; г) формою 

вираження юридичних гарантій, тобто за характером приписів, які містяться 

в правових нормах, – гарантії-дозволи, гарантії-обов’язки, гарантії-заборони 

та гарантії-обмеження дій, які негативно впливають на реалізацію особою 

суб’єктивних прав; ґ) гарантії-санкції [297, с. 6]. В. Рудик, поділяючи гарантії 

на міжнародні і внутрішньодержавні, пропонує розподіл останніх на 

нормативно-правові, організаційно-правові, процедурні й процесуальні 

гарантії [284, с.8].  
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Складну багатоступеневу систему гарантій прав людини пропонують 

професори О. Зайчук й Н. Онищенко. На їх думку гарантії слід поділяти за 

такими критеріями: за практичним спрямуванням: а) загальні, що охоплюють 

всю сукупність об'єктивних та суб'єктивних факторів, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав і свобод людини, їх захист та поновлення у разі 

порушення. б) спеціальні гарантії, які визначаються як система юридичних 

засобів, що сприяють процесу реалізації, захисту та поновлення прав і свобод 

суб'єктів права;  за характером: а) норми та принципи матеріального і 

процесуального права, що у процесі реалізації забезпечують реальність прав 

та свобод людини; б) судовий захист порушених прав і свобод та можливість 

їх судового поновлення; в) контроль за дотриманням законодавчими, 

виконавчими та судовими органами положень Конституції про права та 

свободи людини і громадянина; г) відповідальність за порушення прав та 

свобод людини, що поширюється на всіх суб'єктів права без винятку; за 

ступенем поширеності: національні (внутрішньодержавні), які 

закріплюються нормами національного законодавства та гарантуються 

державою.  міжнародні, що встановлюються міжнародними актами з прав 

людини; за суб'єктами, що реалізують гарантії: гарантії Верховної Ради 

України; гарантії Президента України; гарантії органів виконавчої влади; 

судові гарантії; гарантії омбудсмана; гарантії прокуратури; адвокатські 

гарантії; гарантії політичних партій та громадських організацій, які 

захищають права та свободи громадян, що у них об'єднуються; гарантії 

місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які на 

відповідній території забезпечують дотримання прав і свобод громадян; 

гарантії міжнародних органів та організацій, членом яких є Україна; за 

особливостями правового статусу, що гарантується, визначають: а) загальні 

гарантії, які закріплені конституційно та поширюються на всіх суб'єктів 

суспільних відносин у рівній мірі; б) родові, що сприяють захисту інтересів 

певних категорій громадян; за змістом розрізняють: контрольні гарантії, що 

забезпечують можливість виявити порушення прав особи та підвищити 
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ефективність поновлення порушених інтересів; процедурні гарантії, які 

визначають порядок, способи, умови впровадження норм матеріального 

характеру шляхом чіткого визначення та дотримання процедури їх реалізації; 

організаційно-технічні гарантії забезпечують реалізацію правового статусу 

шляхом використання засобів техніки та зв'язку [312, с. 296]. 

Одним з найбільш поширених є поділ гарантій на нормативно-правові 

гарантії і організаційно-правові гарантії [55, с. 15]. Нормативно-правові 

гарантії прав людини, які знаходять своє об’єктивне відображення в 

Конституції України, законах України та підзаконних нормативно-правових 

актах, визнаються пріоритетним видом юридичних гарантій прав і свобод 

людини та громадянина. До групи нормативно-правових гарантій відносять 

сукупність правових норм, принципів, юридичних обов’язків та 

відповідальності, які утворюють механізм захисту прав і свобод людини та 

громадянина. Основний сенс нормативно-правових гарантій, на думку Ю. 

Фролова, полягає в утворенні таких правових інститутів, які забезпечували б 

можливість реалізації прав та виконання обов’язків, а також захищали б 

права особи з боку окремих посадових осіб, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, окремих громадян [328, с. 13]. Іншими словами, 

як зазначає автор, нормативно-правові гарантії покликані безпосередньо 

забезпечувати правомірність у реалізації прав і свобод особи, охорону та 

захист цих прав та свобод у випадку їх порушення з будь-якого боку, будь то 

приватні або посадові чи службові особи, органи державної влади та 

місцевого самоврядування чи громадські організації [328, с.13]. 

 У групу організаційно-правових гарантій включають державні органи, 

органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські об’єднання, 

правозахисні організації, діяльність яких спрямована на забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, їх ефективність та утвердження всезагальності 

та вседоступності [27, с. 61-65]. 

Слушною є думка, що гарантії прав людини слід поділяти на загальні й 

спеціальні (юридичні), які тісно пов’язані між собою, а їх розподіл має 
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досить умовний характер. Адже, як вірно зазначив Ю. Гаруст, з одного боку 

стан умов життя конкретного суспільства – рівень його економічного й 

культурного розвитку, пануюча у ньому ідеологія, його класова структура 

тощо, у значному ступені визначають правове регулювання, обумовлюючи 

тим самим спеціальні гарантії, але, в той же час саме спеціальні гарантії 

надають загальним правової форми, перетворюючи їх таким чином в офіційні 

зобов’язання держави  перед населенням [64, с. 63-67]. Спеціальні гарантії, 

на думку цього автора, за відсутності загальних позбавляються змісту, і 

являються лише деклараціями, що не мають необхідної практичної цінності, 

тоді як загальні гарантії, що не мають підтримки з боку спеціальних, не 

отримують належного правового механізму їх забезпечення та реалізації [64, 

с. 63-67]. 

До загальних відносяться вся сукупність економічних, політичних, 

соціальних, ідеологічних факторів що направлені на найбільш повне 

користування особою соціальними благами й впливають на здійснення 

законодавчих норм [83, с. 59].  

До економічних належать умови і засоби забезпечення матеріальних 

потреб людини шляхом «здійснення підтримуючої, компенсаційної та 

регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов 

ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-

економічних проблем розвитку національної економіки всього суспільства» 

[97, с. 22].  

Політичні гарантії – це політичні умови та засоби, що забезпечують вільне 

функціонування не тільки політичних партій, але й громадських об’єднань, 

прояву громадянської ініціативи, а також залучення громадян до управління 

справами держави у різних сферах суспільних відносин. Політичні гарантії 

базуються на політичній стабільності суспільства, сильній державній владі, 

яка спроможна втілювати в життя соціальні програми, соціальних обов’язках 

держави перед своїми громадянами, чіткому визначенні повноважень і 
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обов’язків органів державної влади та повноважень посадових осіб, 

діяльність котрих ґрунтується на дотриманні прав і інтересів громадян. 

Соціальні гарантії – це соціальні засоби й умови здійснення особою права 

на соціальне забезпечення. Види і форми соціальних гарантій у державі 

визначаються двома основними факторами – рівнем економічного розвитку 

та станом розвитку демократичних засад. Указані гарантії є способом 

задоволення різноманітних потреб громадян на рівні соціально визнаних 

норм. Обсяг і рівні таких гарантій є мірилом цивілізованості держави [307, 

с.2-44]. 

До спеціальних (юридичних) гарантій відносять правові норми, що 

визначають умови й порядок реалізації прав людини, засоби, направлені на 

попередження та поновлення порушеного права: нагляд і контроль з боку 

владних структур за дотриманням прав людини; засоби правового захисту та 

притягнення до юридичної відповідальності винних осіб та інші 

правоохоронні засоби. «Юридичними гарантіями» називають надання 

державою формальної (юридичної) загальнообов’язковості тим умовам, які 

необхідні для того, щоб кожна людина могла скористатися своїми 

конституційними правами і свободами та встановлюються державою в 

Конституції та нормах діючого законодавства [20, с. 127-139]. Їх метою є 

реальне забезпечення правовими засобами максимального здійснення, 

охорони та захисту конституційних прав і свобод громадян. 

 Так, В. Копейчиков вважав, що юридичні гарантії забезпечення прав і 

свобод людини є комплексним поняттям, яке поширюється на всі сфери, 

форми і методи діяльності державних та громадських організацій, а також 

громадян і охоплюють практичну реалізацію прав і законних інтересів особи 

[144, с. 13-19]. 

А. Анісімов під юридичними гарантіями прав людини й громадянина 

розуміє систему державно-правових умов і засобів їх здійснення, до котрих 

відносяться не лише закони й підзаконні акти, а й діяльність різних 

державних установ, а також органи держави, на котрі покладений обов’язок 
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забезпечувати реалізацію й захист прав і свобод людини й громадянина [12, 

с. 23]. Схожу думку висловлює і В. Іванюшенко, котра, розглядаючи право 

людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, визначає юридичні 

гарантії даного права як встановлену Конституцією та законами України 

єдину систему юридичних умов (засобів, способів), які забезпечують 

здійснення цього права на всіх стадіях його реалізації та визначені 

законодавством завдання і повноваження органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування щодо охорони і захисту зазначеного права [127, с. 

7]. Юридичні гарантії розглядають також як встановлені юридичними 

нормами чи індивідуальною правовою угодою «спеціальний правовий засіб, 

направлений на забезпечення реалізації суб’єктивного юридичного права чи 

охоронюваного законом інтересу» [265, с. 395], «систему інститутів й норм 

матеріального й процесуального права, що забезпечує суб’єктивні права, 

реальний правовий статус особи» [75, с. 264], «законодавчо закріплені засоби 

охорони суб’єктивних прав громадян й організацій, способи їх реалізації, а 

також засоби забезпечення законності й охорони правопорядку, інтересів 

особи, суспільства й держави» [313, с. 55]. 

Я. Кузьменко пропонує  висловлені у юридичній літературі точки зору 

щодо визначення поняття юридичних гарантій за своєю суттю звести до 

трьох концепцій:  відповідно до першої з них юридичні гарантії є сукупністю 

спеціальних правових засобів, умов, які забезпечують реалізацію прав, 

свобод й обов’язків людини і громадянина; згідно з другою концепцією під 

юридичними гарантіями розуміють принципи та норми, які забезпечують 

здійснення прав і свобод шляхом належної регламентації порядку їх 

здійснення, а також їх охорони і захисту; відповідно до третьої концепції під 

юридичними гарантіями розуміють специфічні правові засоби забезпечення, 

реалізації, охорони та захисту прав людини і громадянина, які 

першочергового значення набувають при практичній реалізації суб’єктивних 

прав громадян [160, с. 27-30]. 
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Юридичні гарантії прийнято класифікувати за різними критеріями. Так, 

професор П. Рабінович серед правових гарантій за критерієм їх змісту 

виділяє матеріальні (положення правових норм, які безпосередньо містять ті 

чи інші приписи та заборони); процесуальні (положення, які визначають 

процес реалізації матеріальних гарантій); організаційні (положення, які, 

зокрема, визначають систему судових і власне правоохоронних органів, 

інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування, 

встановлюють їх функції, повноваження їх посадових і службових осіб) і, як 

окремий специфічний вид правових гарантій, юридичну відповідальність 

[269, с. 250]. Більш стислою є класифікація юридичних гарантій, 

запропонована професором В. Погорілко. На його думку юридичні гарантії 

поділяються на: нормативно-правові гарантії, що уявляють собою сукупність 

передбачених нормами права юридичних засобів забезпечення реалізації, 

охорони і захисту прав та свобод людини і громадянина (норми-принципи, 

юридична відповідальність, юридичні обов’язки); та організаційно-правові 

гарантії – передбачені в нормативно-правових актах суспільно-політичні 

інституції, на які покладаються відповідні функції та повноваження щодо 

організації та здійснення юридичного забезпечення реалізації, охорони і 

захисту прав та свобод людини і громадянина (Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи 

виконавчої влади тощо) [356, с. 554-555]. 

Н. Вітрук до правових гарантій відносить наступні їх види: а) 

конкретизацію меж (кордонів) прав і свобод; б) юридичні факти, з якими 

пов'язується їх реалізація; в) процесуальні форми здійснення прав і свобод; г) 

заходи заохочення і пільги для стимулювання правомірної ініціативної їх 

реалізації. До другої групи гарантій вказаний дослідник відносить: а) нагляд і 

контроль за правомірністю поведінки суб'єктів права з метою виявлення 

випадків правопорушень; б) правовий захист; юридичну відповідальність; в) 

припинення та інші правоохоронні заходи; г) процесуальні форми охорони 
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прав і обов'язків (включаючи форми застосування правоохоронних заходів); 

д) профілактику і попередження правопорушень [51, с. 76]. 

Найбільш розлогою й вартою уваги являється класифікація юридичних 

гарантій, запропонована Б. Сташків, котра розглядає їх у контексті гарантій 

права на соціальне забезпечення. Так, на її думку гарантії права можуть 

поділятися: залежно від функціональної спрямованості на: 1) гарантії 

реалізації (відповідні умови і засоби, які сприяють реалізації кожним 

закріпленого у законодавстві права на конкретний вид соціального 

забезпечення); 2) гарантії охорони (встановлення меж здійснення 

однойменного права, його конкретизація в законодавстві; встановлення 

процедур, засобів заохочення, стимулювання, пільг для ініціативної 

реалізації права, встановлення засобів профілактики запобігання правопору-

шенням у сфері соціального забезпечення); 3) гарантії захисту (конститу-

ційний нагляд, контроль, відповідальність правопорушника; встановлення 

заходів відповідальності винних за порушення відповідного права людини; 

встановлення заходів захисту прав, відновлення порушеного права); залежно 

від форми закріплення на: 1) конституційні (система правових засобів, 

закріплених у Конституції України); 2) галузеві (правові засоби, що 

закріплені у поточному законодавстві); за способом захисту чи залежно від 

статусу органів, які залучаються до захисту права на соціальне забезпечення 

на: 1) судові; 2) позасудові; за способом викладення в нормативно-правових 

актах прав у сфері соціального забезпечення на: 1) прості (система засобів і 

умов, передумов і факторів, що закріплені у правових нормах і забезпечують 

охорону і захист прав особи чітко визначеного виду); 2) складні (система 

засобів, умов, передумов, факторів, що закріплюються в законі та 

забезпечують охорону і захист прав і окремої особи, і певної категорії осіб); 

3) змішані (система засобів, умов, передумов, факторів, що закріплюються у 

законодавстві та забезпечують охорону і захист одночасно комплексу прав і 

свобод людини та певних категорій осіб); за видами правового статусу особи 

на: 1) загальні (стосуються всіх осіб); 2) спеціальні (стосуються окремих 
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категорій вразливих груп населення); за субординацією норм у правовому 

регулюванні суспільних відносин у сфері соціального забезпечення на: 

1) матеріальні; 2) процесуальні та процедурні; за способом дії на: 1) прямі 

(безпосередні); 2) опосередковані; за ступенем державного забезпечення на: 

1) державні; 2) громадські; за ступенем конкретизації на: 1) основні; 2) 

спеціальні (особливі);  за підставою правового становища особи на: 1) 

загальні; 2) спеціальні; 3) індивідуальні; залежно від основного суб’єкта 

забезпечення гарантій права на соціальне забезпечення на: 1) державні 

гарантії, які забезпечуються державою в особі органів державної влади; 

2) міжнародні гарантії, які забезпечуються міжнародними інституціями; 3) 

гарантії, які забезпечуються державою за участю відповідних об’єднань 

громадян; 4) гарантії, які забезпечуються державою за участю самих 

громадян [307, с. 40-41]. 

Аналізуючи філософську й юридичну літературу, можна погодитись із 

думкою деяких науковців, котрі визначають спільні ознаки юридичних 

гарантій, якими являються: сукупність об’єктивних й суб’єктивних факторів, 

що комплексно впливають на процес реалізації суб’єктами своїх прав, свобод 

і інтересів; забезпечення як статичності, так і динамічності правовідносин; 

вираження спеціальними правовими засобами, що мають цільову 

направленість й конкретні способи юридичного впливу (як стимулюючі, так і 

обмежуючі), орієнтовані на подолання перепон, що стоять на шляху 

задоволення інтересів учасників правовідносин; підвищення соціальної 

цінності й дійсності юридичних інститутів та ефективності правового 

регулювання [62, с. 63-68]. Пропонуються також такі ознаки юридичних 

гарантій, як нормативність, системність, комплексність, юридична надійність 

та реальність [117, с. 19]. Враховуючи, що юридичні гарантії права людини 

на розвиток належать до юридичних гарантій прав людини в цілому, вони 

мають однакові з ними ознаки. 

Спеціальні юридичні гарантії багатьма авторами відносять до окремого 

механізму правового забезпечення реалізації прав людини. Так, А. 
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Малюшин, узагальнюючи публікації й практику, дає власне визначення 

механізму правового забезпечення, під котрим розуміє специфічну 

організаційно-правову діяльність державних органів, організацій, установ, 

осіб (судів, прокуратури, органів державної влади і управління, 

уповноваженого з прав людини, правозахисних структур тощо) із захисту на 

основі законодавства основних прав і свобод людини і громадянина  з метою 

створення нормальних умов для їх життєдіяльності [179, с. 5]. Під 

механізмом правового забезпечення прав людини і громадянина найчастіше 

розуміють єдину систему взаємодіючих правових засобів, за допомогою яких 

держава здійснює юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами права 

з метою визнання, дотримання та реалізації основних прав людини і 

громадянина [65, c. 197].  

В. Погорілко визначає такий механізм, як «механізм захисту прав 

людини», котрий уявляє собою систему влади держави, основною функцією 

якої є захист прав людини та громадянина, і котрий складається із системи 

правових засобів [245, с.211 ].  А М. Рагозін називає цей механізм 

«юридичним механізмом захисту прав людини» і зазначає, що він уявляє 

собою «можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту 

власних прав і свобод, а також систему органів, які захищають і 

забезпечують ці права та свободи, до яких входять Верховна Рада України; 

Президент України; Кабінет Міністрів; центральні та місцеві органи 

державної виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; органи 

міліції; служба безпеки; прокуратура; суд» [270, с. 98].  

Поряд з цим у науковій літературі використовується також термін 

«механізм реалізації права людини на захист». Однак, як слушно зауважує 

Ю. Сидорчук, «механізм захисту прав» і «механізм реалізації права людини 

на захист», будучи  системою та комплексом послідовних дій, які спрямовані 

на захист прав людини та громадянина,  не є ідентичними: «механізм захисту 

прав» є більш ширшим поняттям, оскільки він охоплює всі можливі дії при 

захисті прав, тоді як «механізм реалізації людиною права на захист» є дещо 
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вужчим, оскільки елементом даного механізму є реалізація людиною права 

на захист [295, с. 33-35]. Тобто, на його думку, «механізм реалізації права 

людини на захист» є частиною «механізму захисту прав», і хоча ці поняття 

тісно взаємопов’язані одне з одним, вони не є тотожні [295, с. 33-35]. 

Серед гарантій забезпечення реалізації прав людини особливу роль 

відіграють конституційно-правові гарантії. Конституційно-правові норми, що 

гарантують систему прав і свобод людини і громадянина, на думку В. 

Туманова, визначають найбільш загальні засади орієнтації особи [319, с. 11-

15]. Конституційні гарантії, як слушно зазначають деякі науковці, відіграють 

особливу, провідну роль у системі юридичних гарантій і уявляють собою 

узагальнення найбільш важливих соціально-правових інститутів, методів і 

засобів забезпечення й захисту основних прав і свобод людини і 

громадянина, являються основним підґрунтям їх гарантування [189, с. 231-

235].     

Під конституційно-правовими гарантіями розуміють сукупність загальних 

соціально-політичних, соціально-економічних, духовно-моральних умов, 

передумов реальності (здійсненності) суб’єктивних прав і свобод 

особистості, а також спеціальних юридичних засобів забезпечення реалізації, 

охорони й захисту суб’єктивних прав, закріплених у Конституції та 

міжнародно-правових актах [329, с. 135-155], «правові засоби, що 

забезпечують реалізацію того чи іншого основного права людини і 

громадянина» [19, с. 230], «правові умови і засоби, за допомогою котрих 

досягається поновлення порушених прав» [355, с. 17]. Конституційні гарантії, 

за твердженням П. Рабіновича, складаються із принципів конституційно-

правового статусу людини і громадянина, а також із конституційних норм, в 

яких визначені повноваження відповідних органів державної влади та їх 

посадових осіб щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина, їх 

відповідальність, а також  спеціальні права, призначені для найбільш ефективної 

реалізації прав людини і громадянина [269, с. 250]. 



 95 

Конституція як основний закон держави не лише проголошує людину, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою 

соціальною цінністю та закріплює конкретні права людини, а й закладає 

підґрунтя принципів діяльності держави, посадових осіб і громадян, котрі 

покликані сприяти реалізації закріплених прав. Можна погодитися із 

думкою, що специфіка конституційних гарантій полягає у тому, що вони 

являються вихідними для всіх інших юридичних гарантій прав людини, що, в 

кінцевому результаті, всі конституційні норми, закріплюючи основи правової 

діяльності державних органів, тим самим створюють і забезпечують 

потенційно оптимальні умови реалізації прав людини [12, с. 23]. Специфіка 

конституційно-правових норм, в тому числі і тих, які закріплюють гарантії 

прав і свобод людини, полягає також у тому, що вони являються нормами 

прямої дії і мають вищу юридичну силу. Однак, для фактичної реалізації 

гарантованих прав людини, конституційні гарантії повинні бути 

конкретизовані у галузевому законодавстві, яке їх конкретизує і 

безпосередньо закріплює правові засоби їх реалізації. Так, у цивільному 

праві гарантується реалізація, охорона та захист майнових і деяких 

особистих немайнових прав і свобод, норми сімейного права гарантують 

захист прав і законних інтересів членів сім’ї, норми трудового права 

передбачають  захист права громадян на працю тощо. 

У якості структурних елементів конституційних гарантій прав людини 

пропонується виділяти правові принципи, суб’єктивні права і свободи, 

юридичні обов’язки, заборони, обмеження, вимоги, заходи, направлені на 

охорону, захист і компенсацію, повноваження державних органів, органів 

місцевого самоврядування, посадових осіб [35, с. 10-15].  Так, І. Шевченко, 

пропонує систематизувати конституційні гарантії в окремі групи, об’єднані 

спільними характеристиками: перша група – загальні принципи юридичних 

гарантій, направлених на забезпечення непорушності конституційного ладу, 

котрі визначають характер взаємовідносин між особою й державою, 

створюють умови для поваги, дотримання й здійснення прав і свобод людини 
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(верховенство права, поділ влад, невідчужуваність і пріоритет прав і свобод 

людини тощо); друга – конституційні принципи правосуддя (право кожної 

людини захищати свої права всіма способами, не забороненими законом, 

судовий захист прав і свобод, право на кваліфіковану юридичну допомогу 

тощо); третя – діяльність державних органів, що забезпечують реалізацію 

прав і свобод людини [350, с. 73-78]. 

Отже, забезпечення реалізації прав людини, зокрема, й права на розвиток 

своєї особистості, вимагає створення різного роду гарантій, котрі у 

сукупності складають цілісну систему умов, що формуються всіма сферами 

суспільного життя, однак при цьому знаходяться у тісному взаємозв’язку й 

доповнюють один одного [64, с. 63-67]. 

Виходячи з наведених точок зору, гарантії забезпечення права на розвиток 

своєї особистості можна визначити як сукупність умов, правових засобів й 

способів, встановлених Конституцією України та законами України, за 

допомогою котрих держава покладає на себе зобов’язання із забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності людини з метою її розвитку, захисту 

громадян від неправомірних рішень і дій органів державної влади, місцевого 

самоврядування та посадових осіб, що суперечать нормам конституційного 

законодавства та перешкоджають реалізації права людини на розвиток своєї 

особистості.  

Забезпечення реалізації права людини на розвиток своєї особистості може 

бути здійснене лише шляхом створення законодавчо закріпленого правового 

механізму забезпечення даного права. 

Механізм забезпечення реалізації права на розвиток своєї особистості 

являє собою складну й багатогранну систему взаємопов’язаних умов, засобів, 

способів та факторів, котрі забезпечують активну правомірну поведінку 

самих індивідів та діяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та посадових осіб, направлених на забезпечення реалізації 

передбачених Конституцією та законами України можливостей громадян 

користуватися певними соціальними та іншими благами з метою розвитку, 
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надають громадянам можливість звертатися до передбачених законодавством  

засобам захисту та поновлення своїх законних прав у випадку їх порушення. 

 

   2.2 Соціально-економічні умови забезпечення права людини на 

розвиток своєї особистості 

 

 Ефективність реалізації людиною й громадянином права на розвиток 

своєї особистості залежить від комплексу соціально-економічних умов, котрі 

виступають у якості гарантій забезпечення реалізації зазначеного права. Їх 

значення, за слушним твердженням І. Магновського, особливо підвищується 

зі створенням матеріальної основи життя суспільства на рейках ринкової 

економіки, котра здатна забезпечити вищий рівень продуктивності 

суспільної праці, виробити більший обсяг національного валового продукту, 

а отже забезпечити сприятливі умови для здійснення прав і свобод людини 

та громадянина [175, с. 19]. Забезпечення соціальних завдань, обумовлених 

економічним та соціальним розвитком суспільства, являється одним із 

головним напрямів діяльності держави й найбільш важливою умовою 

функціонування держави як соціальної, політика котрої направлена на 

створення умов для гідного життя і вільного розвитку людини. Значення 

соціального розвитку та добробуту людей підкреслюється у багатьох 

міжнародних актах. Зокрема, у Копенгагенській декларації про соціальний 

розвиток, прийнятій на Всесвітній зустрічі на вищому рівні у березні 1995 

року, зазначається, що наші суспільства повинні більш ефективно реагувати 

на матеріальні й духовні потреби окремих осіб, їх сімей та громад, в яких 

вони проживають, у всіх кінцях наших країн,  що демократія й транспарентне 

і прозоре керівництво та управління у всіх секторах суспільства є 

необхідними основами для забезпечення соціального та орієнтованого на 

людину розвитку і що соціальний розвиток має дуже важливе значення для 

реалізації людиною свого потенціалу й можливостей [145, с.2-4].  

Ідея про взаємозв’язок розвитку людини і економічного зростання та 

соціального прогресу не є новою і була висунута ще у 70-ті роки минулого 
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століття та задекларована у Декларації соціального прогресу і розвитку, 

прийнятій на Генеральній Асамблеї ООН у грудні 1969 року. У згаданій 

Декларації підкреслюється взаємозалежність економічного і соціального 

розвитку в рамках більш широкого процесу зростання і перетворення, а 

також значення стратегії комплексного розвитку, яка повністю враховує 

соціальні аспекти на всіх стадіях, і яка ґрунтується на повазі гідності і 

цінності людської особистості та забезпечує розвиток людини та її прав, а 

також соціальної справедливості [92, с. 2-3]. У Декларації також 

зазначається, що соціальний прогрес і розвиток повинні бути спрямовані на 

постійне підвищення матеріального і духовного рівня життя всіх членів 

суспільства при повазі і здійсненні прав людини та основних свобод [92, с. 3-

4]. 

А в Доповіді ПРООН за 1996 рік зазначалося, що розвиток людини 

являється метою, а економічне зростання засобом його досягнення [262, с. 1]. 

У сучасній концепції соціально-економічного розвитку головне місце 

відводиться розвиткові людини, її здібностей, професійних якостей, освіті, а, 

з іншого боку – її потребам. Як зазначають деякі науковці, чим вищим є 

рівень розвитку людини, тим складнішими й більш різноманітними 

являються її потреби та їх зворотній вплив на виробництво матеріальних благ 

та послуг [344, с. 50-52]. 

Соціально-економічні гарантії здійснення права людини на розвиток своєї 

особистості, як й інших прав людини, передбачають широку систему форм 

впливу на їх реалізацію. Зокрема, аналіз правової літератури дозволяє 

зробити висновок, що  забезпечення державою реалізації зазначених прав 

передбачає законодавче закріплення таких умов економічної діяльності всіх 

її суб’єктів, за яких людина реально наділена всіма конституційно визнаними 

правами й свободами; встановлення соціальних гарантій найбільш вразливим 

групам населення, в тому числі й забезпечення гарантованого мінімального 

розміру заробітної плати, безкоштовність освіти, державна підтримка 

материнства, осіб похилого віку й з вадами здоров’я тощо; створення 
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правових, політичних й організаційних умов для підтримання особистої 

ініціативи людини в економічній сфері; здійснення контролю за 

дотриманням прав людини в усіх сферах суспільного життя державними 

органами, органами місцевого самоврядування й посадовими особами тощо.    

Соціально-економічні гарантії прав людини визначаються як сукупність 

закріплених у нормах міжнародного та внутрішньодержавного права 

можливостей людини в економічній та соціальній сфері, котрі гарантують 

достатній рівень життя, відображують статус різних соціальних груп, 

забезпечують соціальну й економічну свободу й безпеку кожного 

громадянина, та обов’язки держави щодо їх забезпечення, характер й зміст 

котрих визначає в кінцевому результаті економічний, соціальний й 

політичний порядок у конкретному суспільстві. Обов’язки держави в даному 

випадку визначаються багатьма міжнародними договорами. Так, у ст.7 Хартії 

економічних прав й обов’язків держав від 12 грудня 1974 року відмічається, 

що кожна держава відповідає за сприяння економічному, соціальному й 

культурному розвиткові свого народу, а також за вибір мети й засобів 

розвитку, повну мобілізацію й використання своїх ресурсів, здійснення 

прогресивних економічних й соціальних реформ, а також забезпечення 

повної участі свого народу у процесі й вигодах розвитку [335, c. 64-71]. 

Важливі положення для розуміння необхідності створення соціально-

економічних умов й гарантій для забезпечення реалізації прав людини 

містить Загальна декларація прав людини, у ст. 22 якої, зокрема, 

зазначається, що «кожна людина як член суспільства має право на соціальне 

забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для 

вільного розвитку її особистості прав в економічній, соціальній і культурній 

галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва 

та відповідно до структури і ресурсів кожної держави» [118, ст.22]. 

А у Міжнародному пакті про економічні, соціальні й культурні права 

зазначається, що права, проголошені в пакті, випливають з властивої 

людській особі гідності, а ідеал людської особи, вільної від страху та нужди, 
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можна здійснити лише за наявності таких умов, за яких кожен може 

користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, 

що будь-якій особі повинні бути забезпечені достатнє харчування, одяг й 

житло, що умови життя людини повинні постійно покращуватися, а держави 

зобов’язані приймати для цього необхідні заходи [196, с.2-5]. Тобто, Пакт 

окрім проголошення та визначення того чи іншого права, яке належить до 

системи соціальних прав, дає перелік тих заходів, які мають бути застосовані 

державами для реалізації названих прав, а саме: розробка програм 

професійно-технічного навчання, шляхи і методи досягнення продуктивної 

зайнятості в умовах, що гарантують основні політичні і економічні свободи 

людини тощо.  

Оскільки у зміст права на розвиток своєї особистості покладені концепції 

людського розвитку як соціально-економічного процесу, направленого, 

передусім, на підвищення якості життя людини, однією з об’єктивних умов 

реалізації даного права являється формування соціально-економічної 

політики держави, направленої на зростання добробуту людей, створення 

можливостей доступу до ресурсів, необхідних для досягнення гідної якості 

життя. За твердженням деяких науковців, матеріальні блага, які не тільки 

забезпечують фізичне існування і розвиток людини, але й можливість 

вибору нею, у тих чи інших межах, певного варіанта поведінки, 

являються вирішальною передумовою реальності багатьох прав людини 

та громадянина [174, с. 29-34].  

За слушним зауваженням французького науковця доктора права Ніколя 

Дельпере, соціально-економічні гарантії направлені «на забезпечення 

рівності й гідності людської особистості, якими б не були економічні й 

соціальні умови, вік й стан здоров’я громадянина»,  котрі встановлюються з 

метою забезпечення кожному безпечного існування, котре характеризується 

«можливістю самовираження й виключає усунення від суспільного життя» 

[95, с. 35]. 
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Схожі уявлення про об’єктивні умови реалізації права на розвиток своєї 

особистості висловлюються як науковцями, так і політичними та 

громадськими діячами. Так, за словами Комісара ООН з прав людини Наві 

Піллей, найважчим в справі здійснення права на розвиток як в теорії, так і на 

практиці, є об'єднання холістичних уявлень про права людини, що мають на 

увазі застосування неподільних і взаємозалежних норм, призначених сприяти 

виконанню завдання максимального поліпшення життя всіх індивідів і 

народів, з цілями розвитку, що вимагає проведення заснованої на твердому 

фундаменті економічної політики, яка веде до зростання добробуту всього 

населення [391, с. 3]. А на думку О. Герасимович, розвиток людини 

необхідно пов’язувати з досягненнями постійного економічного зростання, 

орієнтованого на створення механізмів, стимулюючих економічно значимий 

інтелектуально-освітній розвиток населення [68, с. 17-18]. Зростання рівня й 

якості життя людини, за її словами, уявляє собою горизонтальну флуктуацію 

сталості людського розвитку, розширює соціально-економічні можливості 

людського вибору і реалізації зусиль у процесі їх життєдіяльності [68, с. 17-

18]. 

Як зазначено в Узагальнених висновках цільової групи високого рівня по 

здійсненню права на розвиток 2010 року, реалізація прав людини, в тому 

числі й права на розвиток своєї особистості, передбачає чітке й експліцитне 

включення універсально визнаних й юридично зобов’язуючих правозахисних 

стандартів у політику і  стратегії держав, неподільність й взаємозалежність 

прав людини, наявність чітко визначених правозахисних механізмів, котрі 

повинні бути доступними, транспарентними й ефективними  та передбачати 

широку участь населення [222, с. 4-5]. З точки зору забезпечення права на 

розвиток своєї особистості необхідними є наявність інституціонального й 

фінансово-економічного потенціалу для підтримки соціального захисту, 

особливо у контексті подолання негативних наслідків впливу економічної 

кризи й хронічної злиденності на добробут і благополуччя людей. Саме 
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існування злиднів в тих масштабах, які ми бачимо сьогодні, є кричущим 

порушенням права на розвиток.  

На думку спеціалістів робочої групи з розвитку Комітету з прав людини 

ООН, бідність – це більш широка концепція, ніж звичайна констатація 

відсутності доходів, що вимагає, як про це йдеться у ст. 8 Декларації про 

право на розвиток, забезпечення «рівності можливостей для всіх у тому, що 

стосується доступу до основних ресурсів, освіті, харчуванню, житлу, 

зайнятості й справедливого розподілу доходів» [222, с. 5-7]. Саме тому 

ліквідація бідності й злиденності стала ключовим обов’язком як всього 

світового співтовариства, так і окремих держав. Про це йшлося і у черговій 

Доповіді ПРООН 2000 року, в котрій зазначалося, що гідний рівень життя, 

задовільне харчування, медико-санітарна допомога, освіта й захист від загроз 

являються правами людини, а не лише цілями у сфері розвитку, і що бідність 

уявляє собою загрозу для здійснення прав людини [262, с. 4]. Бідність - 

феномен соціетарного порядку. Вона проектується на економіку, соціальні 

відносини, політику, культуру; безпосередньо впливає на такі базові 

характеристики життя будь-якої людини, як стан здоров'я і рівень освіти 

[126, с. 29-31]. Розглядаючи бідність як соціальний феномен, деякі автори 

вважають, що це є таким станом соціальності, який призводить до 

порушення цілісності, повноти буття людини, що проявляється 

функціонально деструктивно у всіх сферах життєдіяльності суспільства й 

життєвого світу людини [287, с. 4]. 

Як відмічалося на 21 сесії ГА ООН, бідність - багатогранне явище, що 

включає в себе неможливість забезпечити доступні для більшості людей 

умови життя та задовольнити основні біологічні та соціальні потреби: брак 

освіти і професійної кваліфікації, хвороби, недоїдання, відсутність житла, 

недостатнє забезпечення водою і засобами гігієни, насильство і злочинність, 

брак політичної волі та права голосу; це виклик до дії, поданого на те, щоб 

більше людей мало достатньо їжі, нормальне житло, доступ до освіти та 

охорони здоров'я, захист від насильства і право голосу в питаннях, що 
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стосуються життя суспільства [274, с. 2]. У більшості країн світу бідною 

вважається людина, що має дохід нижче прожиткового мінімуму, що не 

дозволяє покривати вартість «споживчого кошику», у котрий входить набір 

найбільш необхідних за вимірами відповідної країни у певний період часу 

товарів і послуг. 

Про небезпеку бідності та права людини на захист від бідності й 

соціального остракізму йдеться у Європейській соціальній хартії.  Відповідно 

до Хартії «бідність», яка є одним із кричущих лих сучасності, може бути 

довготривалою, що зберігається протягом декількох поколінь, або 

короткочасною, викликаною несприятливими обставинами, такими, 

наприклад, як безробіття, низька заробітна плата чи затримки з її виплатою 

тощо [113, с. 3].  

Термін «соціальний остракізм» стосується тих людей, котрі опиняються у 

положенні крайньої бідності в результаті акумуляції негативних факторів і 

які відчувають  страждання в результаті ситуацій і подій деградації чи у 

зв’язку з виключенням з життя суспільства [236, с. 52-56]. 

«Ми знаємо, що демократія і права людини вивляться ілюзорними без 

соціальної справедливості і життєздатного розвитку, - писала Верховний 

комісар ООН з прав людини М. Робінсон в січні 1998 року в зверненні до 

Комісії ООН з розвитку. - Бідність позбавляє мільйони людей їх 

фундаментальних прав. Суспільство, в свою чергу, позбавляються вкладу 

цих людей. Досягнення життєздатного розвитку вимагає визнання 

взаємозалежності між повагою до прав людини, життєздатним розвитком і 

демократією» [382, с. 7]. 

Одним із найбільш важких наслідків бідності являється голодування 

великої кількості населення планети. Між тим, право на повноцінне 

харчування та захист від голоду є невід’ємною частиною прав людини й 

передбачене багатьма міжнародними документами. Так, у Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні й культурні права не лише вказується на 

фундаментальне право людини на свободу від голоду, а й передбачається 
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обов’язок держав забезпечувати реалізацію даного права. Право кожної 

людини бути вільною від голоду передбачене й у резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН від 20 грудня 2013 року, у котрій зазначено, що кожна 

людина має право на доступ до безпечного поживного харчування у 

достатній кількості у відповідності до права на свободу від голоду, для того, 

щоб мати можливість у повному обсязі розвивати й підтримувати свої 

фізичні й розумові здібності, а також звернено особливу увагу на 

необхідність прийняття спеціальних заходів для задоволення потреб у 

харчуванні, у першу чергу жінок, дітей, осіб похилого віку й інвалідів, тих, 

хто знаходиться в уразливому становищі [274, с.1]. 

Ліквідація голоду та недоїдання разом з гарантуванням права на 

належне харчування закріплена у Декларації соціального прогресу та 

розвитку, проголошеною резолюцією Генеральної Асамблеї від 11 грудня 

1969 р., у котрій зазначається, що метою забезпечення соціального прогресу, 

розвитку людини та її прав являється, зокрема, ліквідація голоду і недоїдання 

і гарантія права і належне харчування, ліквідація бідності; забезпечення 

неухильного підвищення рівня життя, а також справедливого і рівномірного 

розподілу доходів [92, с. 3-5]. Для вирішення проблем голоду у грудні 1974 

року Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята також Загальна 

декларація про ліквідацію голоду й недоїдання, в котрій, зокрема, 

зазначається, що «кожен чоловік, жінка й дитина наділені невід’ємним 

правом бути вільним від голоду й недоїдання для повного розвитку й 

збереження своїх фізичних та розумових здібностей» [193, с. 307]. Проблема 

голоду обговорювалася й на Всесвітній зустрічі на вищому рівні у Римі в 

листопаді 1996 року, на котрій була підписана Римська декларація про 

всесвітню продовольчу безпеку і План дій Всесвітньої зустрічі на вищому 

рівні з проблем продовольства, положення якої визначають шляхи 

міжнародної політики щодо боротьби з голодом, комплексну стратегію 

подолання світової продовольчої кризи на глобальному та регіональному 

рівнях. Серед іншого в документі зазначено, що бідність є основною 
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причиною незабезпечення продовольчої безпеки, а стійкий прогрес у справі 

викорінення бідності – це вирішальний чинник покращання доступу до 

продовольства [399, с. 5-24]. В цій Декларації підтверджується політична 

воля й загальні національні обов’язки із досягнення продовольчої безпеки 

для всіх та продовження зусиль по викоріненню голоду у всіх країнах. 

Зокрема, зазначалося, що «вважається неприпустимим, що більш як 800 млн. 

людей по всьому світі, особливо у країнах, що розвиваються, не отримують 

достатньо продуктів харчування для задоволення своїх основних 

продовольчих потреб» [399, с. 5-24]. Таким чином, Римська декларація 1996 

р. визначає продовольчу безпеку як стан економіки держави, за якого 

населенню країни у цілому та кожному громадянину гарантується 

забезпечення доступу до продуктів харчування, питної води та інших 

харчових продуктів у якості, асортименті та обсягах, які необхідні та достатні 

для фізичного і соціального розвитку особистості, забезпечення здоров’я 

населення [219, с. 168]. Поняття «продовольча безпека» у науковій літературі 

тлумачиться як «похідна величина від ступеня розвитку технологічного 

укладу та економічної безпеки держави, при якому держава гарантує фізичну 

і економічну доступність населення до продуктів харчування у кількості й 

якості, необхідних для здорового життя людини» [204, с. 8-10], або як «стан 

економіки і АПК, при якому незалежно від впливу різних внутрішніх і 

зовнішніх факторів в повному обсязі задовольняються потреби населення в 

продовольстві відповідно до нормам споживання» [14, с. 2-3], «задоволення з 

мінімальним ризиком, без нанесення шкоди основним цінностям нинішнього 

і майбутнього поколінь потреб, пов'язаних з самозбереженням, 

самовідтворення і самовдосконаленням» [26, с. 300]. А на думку О. Нуда, 

продовольча безпека являється суспільним благом, тому саме на державу 

покладається відповідальність за її формування і жодні причини, чи то 

недоцільності обмеження ринкових механізмів, чи то глобалізаційні 

спрямування с теоріями порівняльних переваг не повинні обмежувати право і 

обов’язок держави забезпечити продовольчу безпеку громадян [219, с.173]. 
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В даний час існує загальне розуміння того, що злидні є результатом 

неправомочності і соціальної знедоленості. Злидні - це не тільки відсутність 

таких матеріальних благ і можливостей, як робота, володіння засобами 

виробництва і наявність накопичень, але і відсутність фізичних і соціальних 

благ, таких, як здоров'я, фізична недоторканність, свобода від страху і 

насильства, соціальний статус, культурна своєрідність, можливість 

об'єднуватися в організації, здійснювати політичний вплив і вести 

добропорядний і гідний спосіб життя. Порушення прав людини є одночасно 

причиною і наслідком бідності [396, с. 231-237].  

Підкреслюючи роль права людини на розвиток своєї особистості у 

викоріненні бідності й злиденності, незалежний експерт ООН з питань права 

на розвиток доктор А. Сенгупта стверджує, що викорінення бідності уявляє 

собою важливий аспект просування й реалізації розвитку як права людини, і 

що бідному населенню необхідно надавати доступ до таких послуг, як 

охорона здоров’я, освіта, житло й харчування, для того, щоб підвищити 

шанси на подолання бідності й злиденності. Крім того, на його думку, право 

на розвиток може розглядатися як комплекс різних прав, включно із правом 

на різні економічні, соціальні й культурні права, а також громадянські й 

політичні права, і що право на розвиток своєї особистості може бути 

реалізоване лише тоді, коли покращуються всі права людини чи, в крайньому 

випадку, одне покращується, а інші не порушуються [396, с. 231-237]. 

У 2011 році доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи Лука 

Волонте підкреслив, що в останній час в країнах зросла бідність й соціальна 

ізоляція, що створює загрозу повному дотриманню основних прав людини у 

все більшій кількості людей, а також зазначив, що бідність може бути 

ліквідована ефективно лише шляхом розширення можливостей найбільш 

бідних членів співтовариства [170, с. 2]. Беручи до уваги дану доповідь, 

Асамблея прийняла резолюцію, у котрій закликала держави «почути голос 

людей, що живуть в умовах бідності: розглянути можливості прийняття 

нових форм управління й участі для того, щоб об’єднати й підвищити 
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потенціал людей й громад, котрі проживають у злиднях, й сприяти 

соціальній інтеграції усіх…» [31, с. 3]. 

На 31-й сесії Ради з прав людини ООН, що проходила у лютому-

березні 2015 року, на якій було прийнято програму розвитку до 2030 року, 

підкреслено, що право на розвиток являється ключовим зазначеної  

програми, що саме право на розвиток своєї особистості втілює у собі 

гідність, свободу від злиденності й всебічне володіння правами людини, а 

також являється основою подолання бідності, котра є однією з корінних 

причин багатьох конфліктів по всьому світі. Зазначалося, що розв’язання 

проблем подолання бідності та зменшення нерівності, підвищення рівня 

життя та забезпечення доступу до базових послуг для всіх верств населення, 

розвиток соціальної інфраструктури та розширення можливостей для 

самореалізації в безпечному середовищі є першочерговими завданнями 

світової спільноти [397, с. 1]. Викорінення бідності й скорочення розриву у 

рівні життя та більш ефективне задоволення потреб більшості населення 

світу вважається однією з необхідних умов забезпечення розвитку людини 

[104, с. 11]. 

Особливо гостро проблема рівного доступу до життєво необхідних 

ресурсів та подолання бідності і соціального остракізму постала в період 

входження людства в активну фазу глобалізаційних процесів, в основі яких 

лежить прискорення прогресу економіки і посилення інтеграції світових 

ринків товарів, послуг, капіталу, технологій і праці. З точки зору права і прав 

людини, глобалізація розглядається як «довготривалий, маючий багатовікову 

історію, процес засвоєння людством позитивних ідей справедливості, добра, 

всезагального блага, всього того, що в наш час називається комплексом прав 

і свобод людини, в галузях економіки, політики й інших сферах суспільних 

відносин, в подальшому отримавши нормативне закріплення, як у 

національних законодавствах держав, так і у міжнародному праві» [301, с. 

89]. У переважній більшості наукових праць, сутність глобалізації 

розглядається з точки зору економіки як такий стан світової економіки, коли 
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господарський розвиток більшості країн й регіонів планети тісно пов’язані 

між собою, виробнича кооперація й спеціалізація досягають всесвітніх 

масштабів, транснаціональні корпорації стають домінуючою формою 

власності у світі, міжнародний трансферт капіталу перевищує за обсягом 

світовий товарообмін [74, 9]. Однак, вочевидь, процеси глобалізації 

зачіпають не лише економічні й політичні процеси, а охоплюють й всі інші 

сфери суспільних відносин, зокрема, соціальні, культурні, правові аспекти 

тощо, котрі впливають на здійснення у повному обсязі всіх прав людини. 

Розглядаючи глобалізацію як «багатовимірний, об’єктивний процес 

становлення глобальної спільності людей у масштабі всього людства у 

єдності з природною сферою планети», Х. Барлибаєв відмічає, що в цей 

період відбувається «заміщення локальних, ізольованих форм й норм 

життєдіяльності людей загальносвітовими, формування взаємодії й 

взаємообумовленості різних боків життя окремих континентів, країн, народів 

й людей в рамках єдиного світу, в умовах розповсюдження принципів 

свободи особистості, а також відкритості й усунення бар’єрів на шляху до 

встановлення матеріальних, інтелектуальних, духовних, етичних та інших 

форм спілкування між людьми [22, с. 83].   

Слушною є думка, що в умовах глобалізації, коли права окремої 

людини пов’язані з правами всього людства («планетарного суспільства»), 

«планетарні виклики обумовили серйозні ускладнення у дії практично всіх 

основних прав, у зв’язку з чим права людини набули значення самостійної 

глобальної проблеми, що займає специфічну нішу у розширеному каталозі 

глобальних проблем» [254, с. 1-9].  

У глобальному контексті розвиток людства, як зазначають науковці, 

являється стихійним в сенсі впливу людської діяльності на динаміку 

біосферних процесів, що викликає загострення глобальних проблем, котрі 

можуть призвести до катастрофічних наслідків [183, c. 4-11]. Це можуть бути 

проблеми і загрози, пов’язані з екологією, такі як, нестача водних ресурсів, 

забруднення навколишнього середовища, нищення лісів та рибних запасів 
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тощо; загрози людському потенціалу і її життю, такі як поява нових видів 

хвороб, демографічна криза, міжнародний тероризм та розповсюдження 

наркотиків і т. і. Про це зазначено, наприклад, у заключному документі 

Канарської угоди, прийнятій на Конференції установ країн трьох континентів 

із захисту і заохочення прав людини, що відбулася 7-9 листопада 1995 року, 

історичний момент, який ми переживаємо і котрий характеризується 

глобалізацією економічних, соціальних і культурних подій, нерівним 

розподілом багатства, збереженням систем панування одних груп людей над 

іншими в залежності від соціального стану, статі чи віку, вкрай утруднює 

повне здійснення прав людини, породжуючи такі вагомі явища, як 

злиденність й соціальна ізоляція, голод, хвороби й загибель людей, потік 

переміщених людей й біженців, відродження нетерпимості, расизму й 

ксенофобії, безробіття й обмеження права на гідне життя, кризу механізмів 

управління й влади, нищення природних ресурсів тощо [387, с. 21-25]. 

Як зазначають деякі науковці, глобалізація загострила невирішені 

раніше соціальні суперечності й виявила світові нові виклики та загрози. У 

наявності системна антропологічна й духовна криза, наростання розриву між 

бідністю і багатством; посилення екстремістських настроїв і загроза 

міжнародного тероризму; екологічна криза і глобальне руйнування 

навколишнього середовища [225, с. 2]; неконтрольований ріст населення, 

злиденності, безробіття тощо.  

Про порушення прав людини, пов’язані із глобальними проблемами 

сьогодення, йдеться у матеріалах всесвітнього Форуму тисячоліття, що 

проходив під егідою ООН в 2000 році. В прийнятій на форумі Декларації 

тисячоліття зазначається, що триваючий економічний розрив й 

безпрецедентне зростання злиденності, обумовлені світовим економічним 

порядком, уявляють собою найбільш значні й кричущі порушення прав 

людини: кожного року вони ведуть до зубожіння й загибелі мільйонів ні в 

чому не винних людей; до відродження проявів расизму, фашизму, 

ксенофобії, злочинів на грунті ненависті, етноциду й геноциду, що завдають 
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найбільшої шкоди корінному населенню й іншим знедоленим групам; 

повернення до патріархальних відносин, загрожуючи звести нанівець 

досягнення у рівноправності жінок; збереженню дитячої праці; підриву 

міжнародно визнаних стандартів у галузі прав людини й захисту 

навколишнього середовища; сплеску насильства, мілітаризму і збройних 

конфліктів; поширення і зміцнення авторитарних режимів; а також того 

становища, при якому правозахисники як і раніше залишаються дуже 

уразливими мішенями для репресій в багатьох районах планети [377, с. 4-8; 

91, с. 2-8]. 

Висловлюючи глибоке занепокоєння з приводу негативного впливу 

глобалізаційних процесів на соціально-економічний розвиток та здійснення у 

повному обсязі всіх прав людини, особливо у світлі триваючої світової 

фінансово-економічної, продовольчої і енергетичної кризи та проблем, 

пов’язаних із змінами клімату,  які згубно впливають на досягнення 

узгоджених на міжнародному рівні цілей в галузі розвитку, в тому числі 

сформульованих в Декларації тисячоліття, особливо відзначаючи, що широка 

поширеність крайньої бідності перешкоджає повній реалізації та 

ефективному здійсненню прав людини і що термінове зниження гостроти цієї 

проблеми і її остаточне рішення повинні залишатися першочерговим 

завданням міжнародної спільноти, генеральна Асамблея ООН закликала 

держави забезпечити своєчасне й повне здійснення цілей і задач у галузі 

розвитку та активізувати зусилля у боротьбі за викорінення злиденності [70, 

с. 1-3]. Тим самим було підтверджено, що однією з об’єктивних умов 

здійснення права на розвиток своєї особистості являється створення 

сприятливих соціально-економічних умов.  

Соціально-економічні умови становлять окрему групу гарантій 

забезпечення реалізації права людини на розвиток своєї особистості. При 

цьому, соціальні гарантії безпосередньо залежать від економічного розвитку 

держави та законодавчого закріплення таких умов економічної діяльності, за 

яких можливим стає належне матеріальне забезпечення всієї системи заходів 
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щодо захисту всього комплексу прав і свобод людини і громадянина. 

Соціально-економічні гарантії прав людини включають встановлення 

гарантованого мінімуму розміру оплати праці, пенсій, матеріальної допомоги 

тощо, державна підтримка вразливих верств населення, створення 

матеріальних, організаційних умов для підтримки особистої ініціативи 

людини, здійснення контролю за дотриманням законодавства, що забезпечує 

права і свободи людини в соціально-економічній сфері [217, с. 22-25]. До 

того ж, підвищення рівня матеріального забезпечення населення 

безпосередньо впливає на рівень самосвідомості людей, нормалізує 

психологічний клімат й упевненість громадян у непорушності їх прав і 

свобод.   

Деякі науковці розглядають соціально-економічні гарантії як гарантії 

здійснення права на «прагнення до щастя», оскільки гарантувати право на 

саме щастя не може жодна конституція [263, с. 157-158]. Як зазначає 

професор А. Пронін, «між правом на щастя і правом на прагнення до щастя 

можна вмістити ті положення багатьох сучасних конституцій, котрі 

гарантують право на дещо з того, що в принципі сприяє досягненню щастя», 

тобто мова йде про право на працю та справедливу винагороду за неї, право 

на допомогу по безробіттю й хворобі, безоплатну освіту, чисте навколишнє 

середовище тощо [263, с. 157-158]. 

Соціально-економічні гарантії забезпечення прав людини включаються 

в окремий «механізм соціально-правового захисту», котрий, на думку деяких 

науковців, визначається як «передбачена законом система політичних, 

економічних, соціальних і адміністративно-правових заходів, напрямків, 

методів, способів і засобів, санкціонованих або не заборонених чинними 

законами і підзаконними актами, що застосовуються в діяльності державних і 

недержавних органів, організацій і громадських об'єднань, юридичних і 

фізичних осіб з метою надання допомоги по реалізації, відновлення та 

захисту конституційних прав і свобод громадян» [357, с. 4], або «соціально-

правовий механізм забезпечення прав особи», котрий характеризується як 
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комплексна соціально-правова система взаємопов’язаних елементів, що 

обумовлюють втілення правових приписів у сфері забезпечення прав особи в 

реальній соціально-правовій дійсності [61, с. 4].  

Поряд з цим використовується також поняття «соціально-юридичний 

механізм забезпечення прав людини», запропонований А. Мордовцем, 

котрий, на його думку, уявляє собою самостійне наукове поняття, що 

інтегрує у собі філософські, етичні, правові та інші ідеї й котрому властива 

своєрідна структура, особливі властивості й функції [200, с. 311-319]. Вчений 

визначив даний механізм як певну систему міжнародних і національно-

державних засобів і чинників, що забезпечують необхідні умови поваги всіх 

прав і основних свобод людини, що випливають із гідності, властивої 

людській особистості, і є суттєвими для її вільного і повного розвитку [201, с. 

18-19]. 

Основними елементами системи соціально-правового захисту 

конституційних прав і свобод громадян, як стверджує Р. Ягудин, є: комплекс 

економічних, соціально-політичних, організаційно-адміністративних, 

правових та інших заходів, що гарантують соціально-правовий захист 

конституційних прав і свобод громадян; наявність відповідної нормативно-

законодавчої бази таких заходів і функціонування механізму цього захисту; 

організаційно-адміністративний апарат і механізм реалізації соціально-

правової допомоги і захисту (державні органи, організації, громадські 

об'єднання, фізичні особи); підстави, умови отримання захисту; її види та 

форми [357, с. 4]. 

До основних соціальних гарантій відносять право людини на 

реалізацію свого трудового потенціалу та здібностей і адекватну винагороду 

за свою працю, вибір професії  та форм економічної діяльності, отримання 

загальної та професійної освіти, охорону здоров’я, забезпечення житлом  

тощо. 

Соціальні гарантії забезпечення реалізації права на розвиток своєї 

особистості охоплюють  не лише заходи щодо соціального захисту найбільш 
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вразливих верств населення, а й направленість держави на побудову 

ефективної соціальної інфраструктури й «формування соціальних якостей 

громадянина, які забезпечать його вміння жити цивілізовано, солідарно, з 

відчуттям власної гідності» [230, с. 25-27].  Слушною з цього приводу є 

думка І. Салихової, котра зазначає, що вся система правових норм, 

направлених на забезпечення прав людини, повинна формувати людину-

творця, а не людину-споживача, що у державі нація повинна бачити не 

джерело безпосереднього достатку, а джерело сприятливих соціально-

економічних й інституційних умов, в рамках котрих особа сама здатна 

забезпечити себе необхідним для всебічного розвитку рівнем доходу а 

держава повинна сприяти виявленню творчих здібностей людини й всебічно 

підтримувати прагнення особи до творчої діяльності [289, с. 142-144]. Однак 

розкриття творчого потенціалу людини, продовжує автор, являється 

можливим лише за умови його достатньої матеріальної забезпеченості, у 

зв’язку з чим державі необхідно приймати заходи, котрі дозволяють людині 

безпосередньо власною працею досягти високого життєвого рівня [289, с. 

142-144].   

Соціальний захист, на думку багатьох науковців, поняття ширше, ніж 

забезпечення, і, відповідно, включає не тільки його, а й інші види (форми) 

захисту громадянина від наслідків соціальних ризиків [29, с. 105-111]. Такі 

види захисту розробляються у рамках соціальної політики, в основі котрої 

покладене всебічне забезпечення прав людини, зокрема, й права людини на 

розвиток своєї особистості. По суті, як зазначають науковці, соціальна 

політика - це політика регулювання соціально-економічних умов життя, 

заснована на підтримці відносин справедливості в суспільстві, регулюванні 

відносин між окремими соціальними групами, забезпеченні умов, підвищенні 

рівня життя всіх членів суспільства [227, с. 233], створенні рівних 

можливостей у досягненні матеріального й соціального благополуччя. 

Для успіху проведення соціальної політики необхідним є, як слушно 

зазначає Б. Сташків, високий рівень економічного розвитку країни, що дозво-
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ляє розумно перерозподілити засоби і ресурси, зберігаючи при цьому 

свободу ринкових відносин і підприємництва; стабільна економіка, яка є 

реальною гарантією юридичного забезпечення соціальних прав людей [306, 

с. 66-69].  

Під економічними гарантіями розуміють закріплені конституцією 

форми власності та засновану на їх основі систему господарювання та 

економічного простору, вільного переміщення товарів послуг та фінансових 

засобів,  котрі покликані забезпечити гідне життя людини й задовольнити її 

основні матеріальні й духовні потреби [331, с. 7]. 

До економічних гарантій, як правило відносять: спосіб виробництва; 

економічний лад суспільства, який має забезпечувати неухильне зростання 

продуктивних сил на основі визнання й захисту різних форм власності на 

засоби виробництва; соціально-орієнтовану ринкову економіку; економічну 

свободу громадян та їхніх об’єднань у виборі форм і здійсненні 

підприємницької діяльності; різні форми власності; економічну політику 

держави, яка полягає у підтримці різних прошарків громадян;  ринкову 

економіку, яка ґрунтується на принципах вільного підприємництва, 

різноманітних форм власності на засоби виробництва, договірних відносинах 

між господарюючими суб’єктами, обмеженого втручання держави в 

господарську діяльність; ресурсну, фінансову та технологічну незалежність 

національної економіки від інших країн тощо [307, с. 48]. 

Для розвитку економіки, збереження й примноження необхідних для 

забезпечення життєдіяльності людини ресурсів, таких як сировина, питна 

вода, енергетика, безпечне для здоров’я довкілля тощо, необхідною є чітко 

розроблена політика держави. «Політичні потреби» людини, включаючи 

право на  активну, вільну й конструктивну участь у розвитку й у 

справедливому розподілі створюваних під час розвитку благ, відповідно до 

Декларації про право на розвиток, являються однією з умов забезпечення 

даного права. 
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Відповідальними за забезпечення політичних умов, в тому числі й 

розширення права на участь, являються держави. З цією метою 

розробляються національні стратегії розвитку, які сприяють розвиткові 

демократії й належного управління, засновані на захисті прав людини, 

перегляду інституційних заходів у справі практичного здійснення права на 

розвиток, законодавчих норм й адміністративних процедур. Національні 

стратегії передбачають удосконалення соціальної політики, яка сприяє 

попередженню бідності й забезпечує перехід до якісно нового, більш 

високого рівня соціального розвитку, економічного зростання й більш 

рівномірного розподілу кінцевого продукту, що розглядається як умова 

викорінення абсолютної бідності й один з пріоритетів права на розвиток 

своєї особистості. 

 Відповідно до підходів ПРООН й інших міжнародних організацій саме 

національні стратегії покликані стати інструментом скорочення бідності й 

зменшення соціальних витрат, важелем позитивних змін в рівні і якості 

життя населення [243, с. 27-28] шляхом визначення напрямів соціально-

економічного розвитку країни, розширення можливостей людей для розвитку 

й використання свого потенціалу і здібностей у покращенні не лише власного 

добробуту, а й благополуччя та якості життя інших.  

Таким чином, соціально-економічні умови і гарантії забезпечення прав 

людини, в тому числі й права людини на розвиток своєї особистості, 

визначають стан людини у сфері праці і побуту, зайнятості, соціальної 

захищеності й добробуту, виступають у якості сприятливої середи та 

матеріальної основи реалізації всього комплексу прав людини, оскільки 

повноцінний розвиток людини, передусім, фізичний, неможливий без 

матеріальної  бази її існування та забезпечення гідного рівня життя. Вони 

передбачають розвинену економіку та соціальну стабільність, наявність 

відповідної інфраструктури для здійснення соціальних потреб суспільства. 

Обов’язок створення таких умов покладений на держави, котрі здійснюють 

прогресивні економічні й соціальні реформи, розробляють відповідні 
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стратегії та інші державні програми соціально-економічного розвитку з 

метою підвищення стандартів якості життя населення країни та забезпечення 

реалізації прав і свобод людини і громадянина, зокрема, на здійснення 

принципу «розвиток через участь», що передбачає розширення ініціативи 

людей як на рівні прийняття рішень, так і на рівні їх реалізації. 

2.3 Безпека середовища життєдіяльності людини як умова 

здійснення права на розвиток своєї особистості 

Розвиток людини безпосередньо залежить від навколишнього 

природного середовища, стан котрого впливає на здоров’я та життєдіяльність 

людини. Тому важливою умовою реалізації права людини на розвиток своєї 

особистості являється забезпечення сприятливого навколишнього 

середовища та безпеки життєдіяльності людини. 

Як слушно зазначають деякі науковці, гармонія внутрішніх процесів 

організму людини, його психофізіологічних якостей з ритмами 

навколишнього (зовнішнього) середовища є твердою основою стабільної 

життєдіяльності організму, тобто базисом його здоров'я, безпеки та гарного 

самопочуття [325, С. 1-3]. Навколишнє середовище — це жива (флора, 

фауна) і нежива природа (вода, копалини, повітря, космос), а також штучно 

створені людиною об’єкти, які теж належать до живої або неживої природи, 

але мають дещо іншу соціальну цінність (історичні, природні, культурні 

пам’ятки) [39, с. 503], це також будь-які природні, соціальні та культурні 

умови існування, які впливають на життя індивіда або суспільства [119, с. 

11]. 

Розуміючи вплив якості навколишнього природного середовища на 

життя людини, світове співтовариство в останні десятиріччя занепокоєне 

його станом та впливом  на нього діяльності людини.  Вплив людини на різні 

елементи середовища і фактори, породжені людиною і його господарською 

діяльністю, називається антропогенним і носить, за твердженням багатьох 

вчених, деструктивний характер, котрий призводить  до виснаження 

природних ресурсів та забруднення природного середовища. Надмірна 
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експлуатація природних ресурсів сьогодні загрожує реакціями, згубними для 

людства. Усвідомлення цього і стало спонукальним мотивом скликання 

багатьох міжнародних конференцій з навколишнього середовища і розвитку. 

Певний інтерес представляє концепція у вирішенні глобальних 

екологічних проблем висунута Римським клубом – міжнародною неурядовою 

організацією, що об'єднує в своїх рядах вчених, громадських діячів  і ділових 

людей різних країн світу, стурбованих перспективами розвитку людства. 

Теоретична діяльність Римського клубу включає в себе широкий спектр 

конкретно-наукових розробок, що послужили поштовхом до виникнення 

такого нового напрямку наукових досліджень, як глобальне моделювання та 

загально філософських міркувань про буття людини в сучасному світі, 

цінності життя та перспективи розвитку людства [279, с. 5]. Голова цієї 

організації Ауреліо Печчеі у своїй книзі «Людські якості» констатує 

екологічну ситуацію, яка склалася на початок 70-х років минулого століття, 

як кризову, підкреслюючи, що людина, матеріальна могутність котрої 

досягла апогею, перетворила планету у свою імперію, зовсім не 

замислюючись про наслідки своїх зростаючих потреб, і що це обертається 

вже на екологічну катастрофу [241, с. 292-310]. Матеріальне зростання у 

суспільстві, за словами А. Печчеі, не може продовжуватися до віку, а тому 

необхідним є збалансоване, обмежене зростання шляхом поступового 

переходу від суспільства споживання до суспільства збереження. На його 

думку, настав час покласти край бездумній експансії по відношенню до 

природи й перейти до нового типу ціннісного й відповідального ставлення 

людини до природи [241, с. 292-310]. 

Таким чином, як зазначають К. Лоренц,  Д. Белл та деякі інші,  А. 

Печчеі була ретельно обґрунтована концепція переорієнтації ціннісної 

парадигми сучасної людини з її зверхнього ставлення до навколишнього 

середовища у принцип гармонійного поєднання з середовищем на 

оптимальних умовах для людини й для природи [326, с. 238-241]. 
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В той же час представниками Римського клубу пропонується зробити 

центром уваги людину, спосіб її існування та життя, оскільки доля нового 

світового порядку буде залежати від її якостей й здібностей. Прогресивний 

розвиток людини, на думку того ж А. Печчеі, і паралельне покращення її 

людських якостей принесе з собою радикальний перегляд сприйняття 

людиною самої себе й людини взагалі, її ролі й відповідальності. І це єдиний 

спосіб не лише задовольнити потреби суспільства, а й дати людині певну 

можливість розумно планувати своє майбутнє [241, с. 292-310]. Водночас 

слід відмітити що ідея розумного підходу до біосфери та способу людського 

існування не є новою. Ще на початку минулого століття видатним 

українським філософом і природознавцем В. Вернадським був 

сформульований закон про неминучість переходу біосфери в вищу стадію - 

ноосферу, або сферу розуму (від грец. ноос - розум), тобто розумно і 

гармонійно організованого життя [48, с. 113-120]. Шлях до ноосфери, на 

думку В. Вернадського - в цілеспрямованому розвитку не тільки природи, а й 

суспільства, а ноосфера - не просто сфера розуму, а головним чином сфера 

розумної діяльності людини по відношенню до природи, тобто до власного 

середовища існування. За словами вченого, «в історії біосфери перед 

людиною відкривається величезне майбутнє, якщо він зрозуміє це і не 

вживатиме свій розум і свою працю на самознищення» [48, с.112-120]. Не 

зважаючи на те що вчений встиг лише закласти підвалини нового вчення, 

його слова, як пересторога майбутньому поколінню, залишаються 

актуальними і досі.  

Фундаментальні положення ноосферного вчення виступають в якості 

орієнтирів екологічної освіти і виховання, наукових досліджень і програм 

природоохоронної діяльності, в тому числі і на рівні міжнародних 

організацій. Так, наприклад, у матеріалах Конференції ООН по 

навколишньому середовищу і розвитку 1992 року, зазначається що «якщо 

людство дійсно розумне, як це випливає з назви біологічного виду, до якого 

всі ми належимо, то Конференція в Ріо-де-Жанейро увійде в історію як віха, 
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що відзначає початок свідомого повороту нашої цивілізації на новий шлях 

розвитку, - розвитку, при якому людина зменшить свою гординю і 

споживчий егоїзм і постарається жити в злагоді з Природою» [141, c. 5-23]. 

Сучасні загальнолюдські проблеми викликають необхідність ставити 

питання про сутність та існування ноосфери не тільки в зв'язку з новими 

науково-технічними умовами соціального буття, появою потужних технічних 

і комунікативних систем, але і в зв'язку з гострою необхідністю підключення 

всіх наявних ресурсів «сукупного планетарного - ноосферного розуму» до 

розв'язання економічних, політичних, моральних суперечностей сучасного 

«глобалізованому» людства [229, с. 13-18]. У науковій літературі жваво 

обговорюється стратегія  сучасного цивілізаційного розвитку,  котрий 

пов'язаний з формуванням нового еколого-гуманістичного ідеалу. Так, на 

думку лауреата Нобелевської премії І. Пригожина, концепція екологічно 

обґрунтованого гуманізму, заснована на ідеї «нового діалогу людини з 

природою» [258, c. 39]. Ядром цієї концепції  є екологічна і гуманістична 

етика, яка, у певному сенсі, відновлює ідентичність людини з природою. В 

основі екологічної етики покладений принцип ціннісної рівноправності 

природи  людини. Характеризуючи проблеми сучасного цивілізаційного 

суспільства, Л. Мантатова стверджує, що сучасне «інформаційне суспільство 

- це перехідний етап до нового типу цивілізаційного розвитку: завершальний 

етап матеріальної цивілізації, з одного боку, і початкова стадія нової, 

еколого-гуманістичної («постматеріальної») цивілізації, з іншого» [182, с. 11-

14]. Еколого-гуманістична  цивілізація, на її думку, мислиться «як ідеальна 

форма збереження природи і відтворення культурного розмаїття у всій його 

цілісності. Це екологічне товариство, орієнтоване на досягнення гармонії між 

людиною і природою; це гуманістичне суспільство, де створені умови для 

розкриття кожною людиною свого духовно-творчого потенціалу. 

Практичним втіленням ідеалу нової цивілізації є інформаційне суспільство зі 

сталим розвитком» [182, с.11-14]. 
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На необхідності дотримання екологічної етики наголошувалося у 

матеріалах Всесвітньої комісії з навколишнього середовища та розвитку. Так, 

у розроблених Комісією принципах сталого розвитку зазначається, що 

необхідно «змінити свідомість людини й стереотипи її поведінки», що 

«суспільство повинно підтримувати й пропагувати цінності запропоновані 

новою етикою й відкидати ті, які суперечать екологічно розумному способу 

життя» [367, с. 22]. 

Вирішення екологічних проблем стає сьогодні одним з офіційно 

визнаних пріоритетів розвитку світового суспільства. Пошук шляхів 

об'єднання зусиль держав і народів для успішного вирішення проблеми 

охорони навколишнього середовища та раціонального використання 

природних ресурсів має здійснюватися на базі і в суворій відповідності з 

загальновизнаним міжнародно-правовим принципом співпраці, який в 

міжнародному праві означає юридичний обов'язок держав, незалежно від їх 

суспільного і державного ладу, співпрацювати один з одним з питань 

підтримання миру і міжнародної (в тому числі екологічної) безпеки, а також 

сприятиме вдосконаленню міжнародного екологічного правопорядку. 

Принцип міжнародного співробітництва в даний час є одним з 

основоположних в міжнародно-правовому регулюванні охорони 

навколишнього середовища. На ньому ґрунтуються практично всі діючі та 

розробляються в цій галузі міжнародно-правові акти [24, с. 15]. 

До основних міжнародно-правових джерел в галузі охорони 

навколишнього середовища відносяться міжнародні конвенції, договори, 

угоди, резолюції і документи міжнародних організацій в частині охорони 

навколишнього середовища і раціонального використання природних 

ресурсів. Ключова роль у визначенні змісту міжнародної діяльності щодо 

захисту навколишнього середовища належить ООН, а направляє ці глобальні 

зусилля Програма Організації Об'єднаних Націй з навколишнього 

середовища (ЮНЕП), котра проводить дослідження, оцінює стан 

навколишнього середовища і рекомендує шляхи збереження природних 
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ресурсів та об’єднує зусилля всіх країн для вироблення єдиної політики та 

шляхів щодо подолання екологічної небезпеки та вирішення конкретних 

екологічних проблем. Але проблеми навколишнього середовища були 

предметом обговорення ще раніше на сесіях Генеральної Асамблеї ООН. Так, 

у грудні 1968 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцію 2398 (XXIII), 

де постановила скликати конференцію Організації Об'єднаних Націй з 

проблем навколишнього середовища, зазначивши «триваюче і все більш 

швидке погіршення якостей навколишнього середовища» і його «вплив на 

умови життя людини, її фізичний, психічний і соціальний добробут, її 

гідність та користування основними правами людини як в країнах, що 

розвиваються, так і в розвинених країнах». У резолюції також зазначалося, 

що «взаємозв'язок людини і навколишнього його середовища зазнає глибокі 

зміни в умовах розвитку сучасної науки і техніки» [274, с.4]. 

Поворотним моментом в міжнародно-правовій регламентації захисту і 

збереження навколишнього середовища стала Стокгольмська конференція 

ООН з навколишнього середовища 1972 р., де, власне, і була заснована 

ЮНЕП, а також прийняті План дій з питань навколишнього середовища і 

Стокгольмська декларація з навколишнього середовища. План дій містить 

рекомендації щодо того, які дії необхідно вжити державам з метою захисту 

навколишнього середовища. Вони включають відносно окремі групи 

рекомендацій в п'яти сферах: планування і управління народонаселення; 

екологічні аспекти управління природними ресурсами; визначення і контроль 

забруднюючих речовин міжнародного значення; вивчення та посилення 

освітнього, інформаційного, соціального і культурного аспектів екологічних 

питань; інтеграція розвитку і навколишнього середовища [275, с. 7-33]. 

В Декларації наведені міркування про сутність і причини глобальних 

екологічних загроз, які пояснюють необхідність міжнародного 

співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища, та 

сформульовані принципи, починаючи з проголошення основоположного - 

права людини на життя в такому навколишньому середовищі, «якісна 
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сторона якого уможливлює гідний і благополучний спосіб життя» [309, 

С.682-687]. Відносно взаємозв'язку права на розвиток та безпечного 

навколишнього середовища в Декларації відзначається, що плани розвитку 

не повинні порушувати здорове екологічне середовище, при цьому 

задовільний стан навколишнього середовища може бути найкращим чином 

забезпечений шляхом заохочення розвитку як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Таким чином, взаємодія розвитку з навколишнім 

середовищем повинна йти за двома векторами: з одного боку, навколишнє 

середовище сприяє розвитку, надаючи ресурси для нього; з іншого - розвиток 

не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу. 

В 1982 році на 37-й сесії Генеральної Асамблеї ООН приймається 

Всесвітня Хартія природи, у котрій зазначається, що людство є частиною 

природи і життя залежить від безперервного функціонування природних 

систем, які є джерелом енергії і поживних речовин, що цивілізація сягає 

своїм корінням в природу, яка наклала відбиток на людську культуру і 

вплинула на всі творіння мистецтва і наукові звершення, і саме життя в 

гармонійній згоді з природою надає людині найкращі можливості для 

розвитку його творчих початків, відпочинку та організації дозвілля [59, с. 

132-135]. У Хартії також зазначено, що людина може своїми діями або їх 

наслідками видозмінювати природу і вичерпати її ресурси, що деградація 

природних систем в результаті надмірного споживання природних ресурсів і 

зловживання ними, а також нездатність встановити належний економічний 

порядок між народами і державами веде до руйнування економічних, 

соціальних і політичних структур цивілізації і тому вона повинна повною 

мірою усвідомлювати нагальну потребу збереження рівноваги і якості 

навколишнього середовища і природних ресурсів [59, С.132-135]. 

Всесвітньою Хартією природи було запроваджено екосистемний підхід до 

охорони природи, в основу котрого покладена концепція охорони 

біорізноманіття, яка ознаменувала відмову від підходу, заснованого 

виключно на охороні окремих об’єктів фауни і флори або регулюванні 
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окремих видів діяльності з використання компонентів навколишнього 

середовища [148, с. 272]. Концепція охорони біорізноманіття передбачає 

регулювання будь-якої екологічної проблеми в комплексі, що включає не 

лише охорону окремих об’єктів, регламентацію різних видів діяльності 

людини, а й охорону екосистем і зв’язків між ними та всередині них [119, с. 

273]. Збереження біорізноманіття, стале використання його компонентів є 

спільним завданням усього людства. 

Відповідно до резолюції генеральної Асамблеї ООН 38/161 від 19 

грудня 1983 була створена спеціальна Міжнародна комісія з навколишнього 

середовища і розвитку для представлення доповідей «з екологічних і 

глобальних проблем до 2000 року і в наступний період» (за головування Гро 

Харлем Врундтланд вона відома як «комісія Врундтланд»). Комісія була 

створена в результаті зростаючого занепокоєння «з приводу швидкого 

погіршення стану навколишнього середовища, людини і природних ресурсів, 

і наслідків погіршення економічного і соціального розвитку» [367, с. 22]. При 

створенні комісії Генеральна Асамблея ООН визнала, що екологічні 

проблеми носять глобальний характер і що це відповідає загальним інтересам 

всіх країн. 

У 1987 році комісія представила Генеральній Асамблеї доповідь,  в 

основу якої було покладено результати чотирирічних досліджень. В 

результаті проведених досліджень і аналізу стану світового навколишнього 

середовища Комісія дійшла висновків що за останнє сторіччя взаємини між 

людиною і планетою, що забезпечує його життєдіяльність, докорінно 

змінилися - виникла загроза існування цивілізації і життя на Землі і що 

руйнівні процеси економічного зростання, які не були погоджені з 

можливостями природного середовища, стали причиною виникнення 

тенденцій, впливу яких ні планета, ні її населення не зможуть довго 

витримати. Саме звіт комісії під назвою «Наше спільне майбутнє» відбив 

інтегрований підхід до екологічних питань та питань розвитку і увів поняття 

«сталого розвитку», який «задовольняє потреби нинішнього покоління, не 
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ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти їхні власні 

потреби» як умови реалізації права людини на розвиток своєї особистості. 

Головна мета «сталого розвитку» - поліпшення якості життя людей без 

порушення стійкості екосистем. «Стійка економіка» не руйнує основні 

природні ресурси, розвивається шляхом пристосування до навколишнього 

середовища, використовує новітні наукові розробки і технічні удосконалення 

[394, с. 116]. 

Відповідно до доповіді Міжнародної комісії, Генеральна Асамблея 

прийняла резолюцію 44/228 від 20 грудня 1988 року, постановив скликати 

Конференцію Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і 

розвитку. Така конференція була проведена в Ріо-де-Жанейро в період з 3 по 

14 червня 1992 року, на котрій були прийняті Порядок денний на XXI 

століття - глобальний план дій в галузі сталого розвитку та Ріо-де-

Жанейрська декларація з навколишнього середовища і розвитку, а також 

створена Комісія зі сталого розвитку як функціональний орган Економічної і 

Соціальної Ради з метою забезпечення ефективного здійснення рішень 

Конференції по навколишньому середовищу і розвитку (ЮНСЕД). На 

конференції було підкреслено, що забезпечення прогресу полягає у 

вирішенні загальної задачі, заснованої на двох фундаментальних положеннях 

- розвиток і навколишнє середовище. У Декларації Ріо-де-Жанейро йдеться, 

що Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, 

підтверджуючи Декларацію Конференції ООН з проблем навколишнього 

середовища, прийняту в Стокгольмі 16 червня 1972 р і прагнучи розвинути її, 

має на меті встановлення нового, справедливого глобального партнерства 

шляхом створення нових рівнів співробітництва між державами, ключовими 

секторами суспільства і людьми, доклавши певних зусиль для укладення 

міжнародних угод, що забезпечують повагу інтересів всіх і захист цілісності 

глобальної системи навколишнього середовища і розвитку, визнаючи 

комплексний і взаємозалежний характер землі, нашого будинку. Як зазначив 

голова конференції Фернандо Коллор де Мелло, президент Бразилії, «ми 
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приймаємо історичну необхідність і моральний обов'язок сформувати нову 

модель (розвитку), в якій благополуччя усіх і збереження навколишнього 

середовища були б обов'язково синонімами ... Ми не можемо забезпечити 

екологічну безпеку планети в соціально несправедливому світі» [141, С. 5-

23]. 

У 1997 році Генеральна Асамблея, в своїх резолюціях 47/190 та 51/181 

прийняла рішення про скликання спеціальної сесії по навколишньому 

середовищу (також відомої як Зустріч на вищому рівні «Планета Земля + 5») 

для огляду і оцінки ходу виконання Порядку денного на XXI століття. У 

заключному документі сесії зазначалося, що «час має основоположне 

значення для вирішення завдань щодо забезпечення сталого розвитку, 

поставлених в Ріо-де-Жанейрської декларації та Порядку денному на XXI 

століття» і взяли зобов'язання «продовжувати сумлінно приймати спільні 

заходи в дусі партнерства для прискорення здійснення Порядку денного на 

XXI століття» [274, с. 7-11]. 

В подальшому на Всесвітній зустрічі на вищому рівні зі сталого 

розвитку (також відомої як «Ріо + 10»), що проходила в Йоганнесбурзі з 26 

серпня по 4 вересня 2002 року для здійснення десятирічного огляду 

прогресу, досягнутого з 1992 року в виконанні порядку денного на XXI 

століття, була прийнята  Політична декларація, в якій держави-члени взяли 

на себе «колективну відповідальність за посилення і зміцнення 

взаємопов'язаних основ сталого розвитку - економічного розвитку, 

соціального розвитку та охорони довкілля - на місцевому, національному, 

регіональному і глобальному рівнях», а також План виконання, в якому 

держави-члени взяли на себе «зобов'язання робити конкретні дії і заходи на 

всіх рівнях і зміцнювати міжнародну співпрацю» [392, с. 2-8]. 

На подібних конференціях і зустрічах на вищому рівні, котрі регулярно 

проводяться за ініціативою ООН, обговорюються питання екологічно 

безпечного розвитку, приймаються програми дій і стратегії у галузі прав 

людини та охорони навколишнього середовища. Так, темами Конференції зі 
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сталого розвитку (Ріо + 20) в 2012 році були «Зелена» економіка в контексті 

сталого розвитку», «Викорінення злиднів», «Інституційна база для сталого 

розвитку». У підсумковому документі Конференції була підтверджена 

прихильність меті, прийнятій на Всесвітньому саміті зі збалансованого 

розвитку у 2002 році: курсу на сталий розвиток і на забезпечення побудови 

економічно, соціально та екологічно збалансованого майбутнього для нашої 

планети, для нинішнього і майбутніх поколінь. В документі підтверджується 

необхідність подальшого просування ідеї збалансованого розвитку на всіх 

рівнях та інтеграції його економічної, соціальної та екологічної складових і 

врахування їх взаємозв'язку [400, с. 4-9].  

Важливим документом у забезпеченні побудови екологічно безпечного 

і мирного глобального суспільства та переходу до сталого способу життя й 

розвитку людини являється Хартія землі, прийнята однойменною Комісією 

ЮНЕСКО в 2000 році. Хартія визнає, що такі цілі як захист природи, 

ліквідація бідності, справедливий економічний розвиток, повага до прав 

людини, демократія і мир є взаємопов’язаними та неподільними. Зокрема, 

зазначається, що людство є частиною великої еволюції всесвіту, що сили 

природи роблять існування ризикованим і ненадійним, проте Земля 

забезпечує природні умови, необхідні для еволюції життя. Стійкість живої 

спільноти і благополуччя людства залежать від збереження здорової 

біосфери з усіма її екосистемами, багатою різноманітністю рослин і тварин, 

родючим ґрунтом, чистою водою і чистим повітрям. Глобальне навколишнє 

середовище з його обмеженими ресурсами є спільною турботою всіх людей. 

Охорона життєздатності, розмаїття і краси Землі є священним обов'язком 

кожного [336, с. 1- 4]. 

Як і Стокгольмська декларація, Всесвітня хартія землі містить керівні 

принципи поведінки держав і народів по відношенню до навколишньої 

природи, з тою, однак, особливою якістю, що вони звернені не тільки і навіть 

не стільки до сфери міждержавних відносин, скільки до 

внутрішньодержавних правовідносин, до сфери реальної поведінки людей, 
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індивідуального або колективного. У Всесвітній хартії говориться, що 

принципи, викладені в Хартії, повинні знайти відображення в законодавстві і 

практиці кожної держави, а також на міжнародному рівні: повною мірою 

враховуючи суверенітет держав над своїми природними ресурсами, кожна 

держава повинна застосовувати положення цієї Хартії за посередництвом 

своїх компетентних органів і у співпраці з іншими державами [21, с. 183]. 

Таким чином, в основі міжнародно-правових документів прийнятих на 

численних форумах і конференціях з проблем навколишнього середовища та 

екологічної безпеки лежать принципи, що закріплюють пріоритети прав 

людини на сприятливе навколишнє середовище і право на розвиток своєї 

особистості. Для досягнення розвитку захист навколишнього середовища 

повинен складати невід'ємну частину процесу розвитку і не може 

розглядатися у відриві від нього. У цих документах відображені основні 

рекомендації і принципи Конференцій ООН з навколишнього середовища і 

розвитку, прагнення здійснити перехід до сталого розвитку, що забезпечує 

збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, проблем 

збереження сприятливого навколишнього середовища і природно-ресурсного 

потенціалу з метою задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь 

людей. 

 Повноцінне здійснення права людини на розвиток своєї особистості 

не може відбуватися в умовах небезпеки і загроз її життю і здоров’ю. 

Розвиток, охорона навколишнього середовища і мир взаємозалежні і 

неподільні. Держави повинні вирішувати питання розвитку і всі свої 

екологічні проблеми у стані миру, і у випадку виникнення суперечок з 

іншими державами вирішувати їх мирним шляхом і належними засобами 

відповідно до Статуту ООН. 

 Ми живемо в світі, здатному забезпечити людині кращі шанси на 

майбутнє,  і в той же час такому, що приховує в собі ще більш серйозні 

загрози, ніж ті, з якими людству доводилося мати справу в минулому. Як 

зазначалося на 59 сесії ГА ООН, найсерйозніші загрози безпеки, з якими ми 
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стикаємося сьогодні і будемо стикатися в майбутні десятиліття, далеко не 

зводяться до агресивних воєн між державами. Вони включають в себе злидні, 

інфекційні хвороби, погіршення стану навколишнього середовища, війни і 

насильство всередині держав, поширення і можливість застосування ядерної, 

радіологічної, хімічної та біологічної зброї, тероризм і транснаціональну 

організовану злочинність. Ці загрози походять як від недержавних суб'єктів, 

так і від держав, причому мова йде як про безпеку людини, так і про безпеку 

держави [394, c. 116].  

 Глобальні або всесвітні загрози, будучи результатом протиріч 

суспільного розвитку, не виникли тільки сьогодні. Деякі з них, як, наприклад, 

проблеми війни і миру, існували і раніше, але в сучасний період вони носять 

більш диверсифікований, менш явний і менш передбачуваний характер. 

Лише життя без війни, як зазначено у Декларації про право народів на 

мир, є основною передумовою для матеріального благополуччя, розвитку і 

прогресу країн, повного здійснення прав і основних свобод людини [91, с. 1]. 

Декларація ООН про право народів на мир не просто проголосила священний 

характер даного права, вона визначила збереження права народів на мир і 

сприяння його здійсненню як один з основних обов'язків кожної держави. 

Про даний обов’язок держав йдеться і у Декларації Сантьяго про право 

людини на мир, у ст. 1 котрої зазначається, що держави - кожна сама по собі, 

а також в якості члена або частини міжнародних співтовариств - є головними 

носіями обов'язків, пов'язаних з правом на мир і що це право слід 

реалізовувати без дискримінації за ознаками раси, походження, 

національності, етнічної або соціальної приналежності, кольору шкіри, статі, 

сексуальної орієнтації, віку, мови, релігії або вірування, політичних та інших 

переконань, економічної ситуації, традицій, фізіологічних чи психологічних 

відмінностей, громадянського статусу, особливостей народження або будь-

яких інших обставин [94, с. 1]. 

«Ми бачимо світ, - зазначається в Декларації і програмі дій форуму 

тисячоліття: «Ми, народи: зміцнення Організації Об'єднаних Націй в 
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двадцять першому столітті» - в якому ми - одна сім'я, хоча і різноманітна, що 

живе на одній землі в справедливому, стабільному і миролюбному світі і 

дотримує загальні заповіді демократії, рівності, добровільності, 

недискримінації та участі всіх людей, чоловіків і жінок, молодих і літніх, 

незалежно від раси, віросповідання, інвалідності, сексуальної орієнтації, 

етнічної приналежності або громадянства. Це світ, в якому замість зброї, 

насильства, конфліктів і воєн панують ідеї миру і безпеки людей» [88, с. 1-2]. 

Без миру жодна людина не зможе відчути себе вільною і щасливою, 

реалізувати своє призначення в суспільстві.  В цьому плані право на мир як 

вище благо виступає умовою і гарантією для інших прав і свобод людини, в 

тому числі і права людини на розвиток своєї особистості. Можна погодитись 

із думкою професора І. Умнової, що принцип знаходження людства, держав, 

націй, народів і суспільства в стані миру в тому чи іншому вигляді 

формулюється або мається на увазі в конституціях більшості держав і що ця 

ідея лейтмотивом проходить в преамбулах основних законів як умова 

досягнення всіх інших проголошуваних цінностей [322, с. 143]. Соціальний 

розвиток і прогрес, демократія, права і свободи, безпека особистості і 

створення умов для задоволення матеріальних і духовних потреб, на її думку, 

можливо належним чином реалізовувати в стані миру [322, с. 143].  

Визнаючи позитивне значення миру, який є не тільки відсутністю 

збройного конфлікту і пов'язаний зі знищенням всіх типів насильства, 

учасники всесвітнього конгресу, присвяченого праву людини на мир, що 

проходив у Сантьяго де Компостела (Іспанія) в грудні 2010 року, зазначили, 

що знищення насильства має на увазі в свою чергу, економічний, соціальний 

і культурний розвиток людей як умову для задоволення потреб людини і 

реалізацію на ділі поваги до всіх прав людини і до невід'ємної внутрішньої 

гідності всіх членів людського роду та висловила стурбованість такими 

перешкодами в реалізації права на розвиток, як військова промисловість, 

гонка озброєнь і надмірне і неконтрольоване переміщення всіх видів зброї, 

які ставлять під загрозу міжнародні мир і безпеку [94, с. 2 - 4]. 



 130 

У світлі глобальних загроз безпека і благополуччя людства в 

зростаючій мірі залежать від наявності ефективної системи інститутів, що 

діють на міжнародній основі, та комплексного підходу, який може бути 

розроблений лише у рамках взаємопов’язаних структур політики безпеки, 

при усвідомленні всеосяжного і глобального поняття безпеки. Основний 

обов’язок по підтримці миру у всьому світі і забезпеченні міжнародної 

безпеки покладено на  Організацію Об’єднаних Націй, котра й була створена, 

передусім,  щоб «позбавити прийдешні покоління від лих війни» [324, с, 7- 

33] і тим самим запобігти повторенню жахів світових воєн. Статут ООН 

визначає цілі та завдання з підтримання і захисту миру, принципи права на 

мир, статус ООН і органів даної міжнародної організації, що відають 

питаннями захисту миру. Стандарти в області прав людини, прийняті ООН, 

були розроблені частково для того, щоб впоратися з руйнівними наслідками 

політичного екстремізму, насильства і воєн 1930-40-х рр. Правозахисні 

інструменти побудовані таким чином, щоб реагувати на конфлікти, які 

руйнують людські життя, соціальну і фізичну інфраструктуру; підривають 

основні свободи і права людини, і надавати механізми забезпечення миру і 

стабільності. 

Внутрішньодержавні і регіональні конфлікти можуть приводити до  

дестабілізації, екстремізму, тероризму, розпаду держав, створювати умови 

для формування організованої злочинності. Транснаціональна організована 

злочинність являє собою загрозу для держав і суспільств, підриваючи 

безпеку людини і корінне зобов'язання держав забезпечувати правопорядок. 

Боротьба з організованою злочинністю, як зазначено у матеріалах сесії ГА 

ООН «Наступні заходи за підсумками Саміту тисячоліття», служить 

подвійній меті зменшення цієї прямої загрози для безпеки держави та 

людини, а також є необхідним кроком у зусиллях щодо запобігання та 

врегулювання внутрішніх конфліктів, боротьби з поширенням зброї і 

запобігання тероризму [123, с. 62]. 
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 Тероризм і екстремізм набули в сучасний період глобального 

характеру і уявляють на сьогодні стратегічну загрозу безпеці і людському 

життю. Тероризм підриває відкритість і толерантність наших суспільств, 

перешкоджає у здійсненні людиною основних прав і свобод, зокрема, й права 

на розвиток, оскільки не лише посягає на життя і здоров’я людини, а й 

породжує величезні витрати, пов’язані із ліквідацією наслідків 

терористичних актів, котрі могли б бути направлені на підвищення 

добробуту громадян.  

Тероризм по своїй суті заперечує права людини. Непередбачувані за 

своєю природою теракти підривають свободи і, отже, міжнародну систему 

захисту прав людини. Як зазначено у резолюції ГА ООН віл 2 грудня 2004 р., 

тероризм завдає удару по цінностям, які лежать в основі Статуту Організації 

Об'єднаних Націй: повага прав людини; верховенство права; правила ведення 

війни, що захищають цивільне населення; терпимість між народами і 

країнами і мирне врегулювання конфліктів; тероризм процвітає в умовах 

відчаю, приниження, злиднів, політичного гноблення, екстремізму і 

порушень прав людини; він також процвітає в умовах регіональних 

конфліктів і іноземної окупації; він виграє від слабкої здатності держави 

підтримувати правопорядок [260, с. 56]. 

Про неприпустимість порушення прав людини і боротьбі з тероризмом  

йшлося й на Міжнародному форумі «Захист прав людини в боротьбі з 

тероризмом», що проходив 7 червня 2007 року в м. Києві. Зокрема, у виступі 

на даному форумі Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України 

було зазначено, що «світовий тероризм на межі десятиліть перетворився в 

загальнолюдське лихо, яке не знає кордонів. Він становить одну з 

найсерйозніших загроз для міжнародного миру і безпеки, є головною 

загрозою фундаментальним правам людини» [277, с. 21]. 

Найбільш жахливою може стати ситуація, якщо терористичні 

угрупування зможуть дістати вільний доступ до зброї масового ураження, 

розповсюдження котрої само по собі вже уявляє серйозну потенційну загрозу 
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безпеці світового співтовариства. Тому контроль над озброєнням, 

роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї, а також рестрикційна 

політика експорту озброєнь залишаються важливими елементами політики 

безпеки, направленої на попередження конфліктів. Особлива увага 

приділяється ядерній зброї як одній з найбільш небезпечних для людства. 

Тому у грудні 1915 року в Нью-Йорку на пленарному засіданні Генеральної 

Асамблеї ООН була затверджена Загальна декларація про побудову миру, 

вільного від ядерної зброї. Загальна декларація щодо досягнення миру, 

вільного від ядерної зброї, закликає до: повної ліквідації ядерної зброї як 

єдиної абсолютної гарантії проти його застосування або загрози 

застосування; направленню людських і економічних ресурсів, що 

використовуються в розробці, технічному обслуговуванні і модернізації 

ядерної зброї, на цілі зміцнення миру і безпеки, сталого розвитку та 

позбавлення мільйонів людей від злиднів; дотримання норм міжнародного 

права, включаючи норми міжнародного гуманітарного права, в зв'язку з 

катастрофічними гуманітарними наслідками будь-якого застосування ядерної 

зброї [66, с. 1].  

Як зазначають спеціалісти ОБСЄ, механізми боротьби з тероризмом і 

забезпечення правовим захистом стандартів в області прав людини тісно 

пов'язані між собою, а антитерористичні закони та практика, що відкидають 

або порушують права людини, приречені на провал і неприйнятні в 

суспільстві,  яке керується принципами прав людини та верховенства права, а 

також демократичними цінностями [32, с. 17-18]. 

У Хартії ОБСЄ про попередження тероризму і боротьби з ним держави-

учасники ОБСЄ підтвердили, що вони «зобов'язуються вживати ефективних і 

рішучих заходів проти тероризму і здійснювати всі контртерористичні 

заходи і співробітництво відповідно до принципу верховенства права, 

Статуту ООН і відповідних положень міжнародного права, міжнародних 

стандартів в галузі прав людини...» [334, 8]. У Хартії підкреслюється 

важливість необхідності усунення потенційних передумов виникнення та 
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існування тероризму, зокрема, шляхом забезпечення повної поваги 

демократії і верховенства закону, надання всім громадянам можливості в 

повній мірі брати участь у політичному житті, недопущення дискримінації і 

заохочення міжкультурного і міжрелігійного діалогу в своїх суспільствах, 

залучення громадянського суспільства у пошук загального політичного 

врегулювання конфліктів, утвердження прав людини та толерантності, а 

також шляхом боротьби з бідністю [334, с. 2- 9]. Тобто, успіх контр 

терористичних стратегій держав напряму залежить від політики ефективного 

дотримання всіх прав людини та укріплення демократичних інститутів. 

Особливе значення приділяється  праву людини на розвиток своєї 

особистості, оскільки саме концепція розвитку дозволяє усувати загрози 

безпеки, викликані крайньою бідністю та злиднями, безробіттям,  

голодуванням або недоїданням та відсутністю доступу до питної води, 

неможливістю отримання освіти тощо, що призводить до стану 

психологічного дискомфорту і почуттю соціальної незахищеності й 

несправедливості, втягуванню у злочинну діяльність, масовим внутрішнім 

соціальним конфліктам та, як наслідок, виникненню загрози терористичних 

актів. Так, наприклад, за словами колишнього Генерального секретаря ООН 

Кофі Анана, «розвиток є необхідною основою нової концепції колективної 

безпеки, оскільки крайні злидні і інфекційні хвороби самі по собі є 

загрозами. Однак вони також створюють умови, що підвищують ймовірність 

виникнення інших загроз, включаючи громадянський конфлікт. Щоб ми 

могли краще захищати наших громадян, істотно важливо звернути належну 

увагу і виділити необхідні ресурси на досягнення цілей в області розвитку, 

сформульованих в Декларації тисячоліття» [250, с. 1-2]. 

Нерозривний зв’язок права на розвиток своєї особистості із правом на 

мир та сприятливе навколишнє середовище підкреслюється й у Резолюції ГА 

ООН від 11 грудня 1987 р. В ній, зокрема, зазначається, що накопичення і 

розгортання засобів ведення війни і руйнування представляє дуже серйозну 

небезпеку для навколишнього середовища і розвитку. Застосування зброї 
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масового ураження, включаючи ядерну, хімічну і біологічну зброю, могло б 

привести до далекосяжних і навіть незворотних змін глобального 

середовища. І що міжнародна обстановка миру, безпеки і співробітництва, 

вільна від наявності і загрози війни всіх видів, особливо ядерної війни, і 

розтрати будь-якою державою інтелектуальних і природних ресурсів на цілі 

озброєння, в значній мірі посилила б екологічно безпечний розвиток [353, с. 

2-3].  

А у Декларації Сантьяго про право людини на мир зазначається, що 

реалізація права на мир і знищення системного насильства вимагає, щоб всі 

люди і народи могли користувалися невідчужуваним правом на участь в 

такому економічному, соціальному, культурному та політичному розвитку, в 

якому всі права людини і всі фундаментальні свободи могли б 

реалізовуватися в повній мірі і в якому люди і народи вносили б свій внесок в 

розвиток і користувалися його благами і що всі народи і кожна людина 

мають право на знищення перешкод до реалізації права на розвиток [94, с. 4-

6]. 

У квітні 2015 року на сесії ООН з ініціативи Ради з прав людини було 

обговорено питання про необхідність прийняття нової Декларації про право 

на мир. У своїй резолюції 20/15 Рада з прав людини постановила створити 

Міжурядову робочу групу відкритого складу, уповноважену поступово 

узгодити проект декларації Організації Об'єднаних Націй про право на мир. 

У резолюції наголошується, що право на мир і підтримання миру мають 

фундаментальне значення для економічного і соціального прогресу, а також 

для здійснення всіх прав людини. Атмосфера миру необхідна для реалізації 

прав особистості і колективних прав кожного народу [303, с. 11-15].  

Отже, як зазначено у Декларації про право на розвиток, міжнародний 

мир і безпека є найважливішими факторами здійснення права на розвиток 

своєї особистості. Декларація підтвердила, що існує тісний зв'язок між 

роззброєнням і розвитком і що прогрес в області роззброєння значно 

прискорив би прогрес в області розвитку, тому всі держави повинні сприяти 
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встановленню, підтримці і зміцненню міжнародного миру і безпеки та з цією 

метою докладати всіх зусиль для досягнення загального і повного 

роззброєння під ефективним міжнародним контролем, а також для 

забезпечення використання вивільнюваних в результаті прийняття 

ефективних заходів щодо роззброєння засобів з метою всебічного розвитку 

[90, с. 4-5].  

Екологічно безпечне і мирне середовище життєдіяльності людини, яке 

не загрожує її життю, здоров’ю та свободі, яке дозволяє вести гідне й 

повноцінне життя і при якому ресурси, енергія і творчі здібності людини 

направлені на економічний, соціальний, інтелектуальний, духовний і 

культурний розвиток слугує основною передумовою здійснення права 

людини на розвиток своєї особистості. 

 

Висновки до розділу 2:  

 

1. Реалізація права людини на розвиток  своєї особистості є 

процесом здійснення на практиці закріплених у конституції й інших 

законодавчих актах можливостей людини щодо всебічного розвитку та 

повного самовираження на основі її активної вільної й конструктивної участі 

у розвитку і справедливому розподілі створюваних у його ході благ і при 

якому можуть бути повністю здійснені всі права і основні свободи людини та 

забезпечена свобода від злиднів й свобода від страху.    

2. Право людини на розвиток своєї особистості забезпечується 

системою загальних для всіх прав і свобод конституційних гарантій й 

системою спеціальних політичних, економічних, соціальних та юридичних 

гарантій, які обумовлені специфікою й особливостями права на розвиток 

своєї особистості, а також системою міжнародно-правових гарантій. 

3. Гарантії забезпечення права на розвиток  своєї особистості можна 

визначити як сукупність умов, правових засобів й способів, встановлених 

Конституцією України та законами України, за допомогою котрих держава 

покладає на себе зобов’язання із забезпечення сприятливих умов 
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життєдіяльності людини з метою її розвитку, захисту громадян від 

неправомірних рішень і дій органів державної влади, місцевого самоврядування 

та посадових осіб, що суперечать нормам конституційного законодавства та 

перешкоджають реалізації права людини на розвиток своєї особистості.  

4. Механізм забезпечення реалізації права на розвиток своєї 

особистості являє собою складну й багатогранну систему взаємопов’язаних  

умов, засобів, способів та факторів, котрі забезпечують активну правомірну 

поведінку самих індивідів та діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових осіб, направлених на забезпечення 

реалізації передбачених Конституцією та законами України можливостей 

громадян користуватися певними соціальними та іншими благами з метою 

розвитку, надають громадянам можливість звертатися до передбачених 

законодавством  засобам захисту та поновлення своїх законних прав у 

випадку їх порушення. 

5. Соціально-економічні умови і гарантії забезпечення права людини 

на розвиток своєї особистості визначають стан людини у сфері праці і побуту, 

зайнятості, соціальної захищеності й добробуту, виступають у якості 

сприятливої середи та матеріальної основи реалізації всього комплексу прав 

людини, в тому числі й права людини на розвиток своєї особистості, оскільки 

повноцінний розвиток людини, передусім, фізичний, неможливий без 

матеріальної  бази її існування та забезпечення гідного рівня життя. 

6. Повноцінне здійснення права людини на розвиток своєї 

особистості не може відбуватися в умовах небезпеки і загроз її життю і 

здоров’ю.  Екологічно безпечне і мирне середовище життєдіяльності людини, 

яке не загрожує її життю, здоров’ю та свободі, яке дозволяє вести гідне й 

повноцінне життя і при якому ресурси, енергія і творчі здібності людини 

направлені на економічний, соціальний, інтелектуальний, духовний і 

культурний розвиток слугує основною передумовою здійснення права 

людини на розвиток своєї особистості. 
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РОЗДІЛ 3 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВА ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

 

3.1 Міжнародний інституціональний та інструментальний  

механізм забезпечення права людини на розвиток своєї особистості 

 
 

Проблема захисту прав людини завжди знаходиться в центрі уваги 

світового співтовариства і є найбільш нагальною як в національному, так і 

міжнародному праві. Взаємозалежність і цілісність світового співтовариства, 

єдність людства знаходить своє вираження не в останню чергу в появі, 

розширенні та поглибленні змісту загальнолюдських стандартів прав і свобод 

особистості, які мають силу норм як міжнародної моралі, так і міжнародного 

права. Будь-яка держава, яка бажає бути повноправним членом світового 

співтовариства держав, повинна привести своє законодавство і свою 

практику відповідно до вимог міжнародних стандартів. Права і свободи 

людини значно вийшли за межі виключно внутрішньої компетенції держави, 

стали предметом міжнародної турботи. В наші дні це стосується вже не 

тільки тих грубих порушень, які прямо загрожують підтримці миру і безпеки. 

Розвиток цивілізації і відповідні до цього зміни в галузі міжнародного права 

призводять до того, що все більша кількість питань, які традиційно входили у 

внутрішні справи держави, стають об’єктом міжнародного регулювання. Це 

означає також, що права людини вже не можуть визначатися виключно 

характером та рівнем даного конкретного суспільства, що все більший вплив 

на їх стан здійснює єдина людська цивілізація. Отже, характер прав і свобод 

людини визначається не тільки природою конкретного державно-

організованого суспільства, в якому вони реалізуються, але й розвитком 

людської цивілізації в цілому, рівнем і ступенем інтегрованості 

міжнародного співтовариства. Чим більш цілісним стає світ, тим більший 

вплив здійснюють на права і свободи людини міжнародні фактори. Це 
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відбувається як неправовими способами, тобто шляхом розповсюдження 

знань про права і свободи в різних країнах, спілкування людей з різних країн 

і народів в цілому, так і через цілеспрямоване створення міжнародних 

механізмів і процедур співробітництва в галузі захисту прав людини,  

«системи правозахисних інституцій, діяльність яких спрямована на 

утвердження поваги до прав людини та забезпечення їх визнання й 

дотримання державами-учасницями» [286, с. 28-29]. 

Міжнародний інституціональний механізм реалізації міжнародно-

правових норм з прав людини, включає систему органів і процедур  

призначених для заохочення й захисту прав людини а також правових і 

організаційних засобів, що створюються спільними зусиллями держав з 

метою реалізації прийнятих у відповідності до норм міжнародного права 

зобов’язань держав з дотримання міжнародних стандартів у галузі прав 

людини. Міжнародний організаційно-правовий (інституційний) механізм 

реалізації складається з: держав, організацій і органів цієї організації 

(комітети, комісії, судові органи тощо) [63, с. 136-144], що забезпечують 

функціонування норм міжнародного права. Інструментальний механізм 

включає декларації резолюції та інші документи, прийняті міжнародними 

організаціями і органами, які встановлюють норми міжнародного права, в 

тому числі і щодо захисту прав людини. 

Найважливішою з міжнародних універсальних систем дотримання та 

захисту прав людини є механізм Організації Об’єднаних Націй, головною 

метою й керівним принципом котрої являється заохочення та забезпечення 

прав людини і основних свобод. Дана мета закріплена у Статуті ООН, у 

преамбулі котрого зазначено, що народи Об’єднаних Націй стверджують 

свою «віру в основні права людини», а ст.55 закликає організацію сприяти 

«всезагальній повазі і дотриманню прав людини і основних свобод для всіх 

без огляду на расу, стать, мову та релігію» в тому числі і «права на 

економічний, соціальний і культурний розвиток» [369, с. 599-642]. На думку 

багатьох дослідників у галузі прав людини, Статут ООН «став тим 
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документом, в якому вперше отримав своє закріплення принцип всезагальної 

поваги основних прав людини без жодної дискримінації» [198, с. 21], в якому 

«чітко виражена сутність поняття прав людини» [34, с. 125], в котрому 

«сформульовані цілі, які повинні бути досягнуті» [379, с. 105-108] і який 

став, так-би мовити, своєрідною «міжнародною конституцією» і зробив 

значний внесок  у розвиток сучасних міжнародних відносин та  людської 

цивілізації в цілому [378, с. 181]. 

Функції та повноваження органів Організації Об'єднаних Націй в 

області прав людини надзвичайно різноманітні. Вони приймають 

рекомендації, виносять рішення, скликають міжнародні конференції, готують 

проекти конвенцій, проводять дослідження, надають консультативну та 

технічну допомогу окремим країнам. У ряді випадків вони здійснюють і 

контрольні функції за дотриманням державами зобов'язань, взятих на себе 

відповідно до Статуту ООН та міжнародних угод. 

За роки свого існування, як слушно зазначають деякі науковці, ООН 

внесла істотний вклад у розвиток міжнародного співробітництва у цій галузі, 

у пошуки шляхів та методів припинення порушень прав людини, 

формування ефективних гарантій забезпечення цих прав і створення 

належних умов життя людей в усьому світі. Саме під егідою ООН була 

створена універсальна система захисту прав людини [84, с. 17]. 

Головним директивним й представницьким органом, відповідальним за 

виконання функцій ООН, що стосуються розвитку та захисту прав людини, 

відповідно до ст. 13 Статуту ООН, є Генеральна Асамблея, яка «організовує 

дослідження і робить рекомендації з метою ... сприяння міжнародному 

співробітництву в галузі … здійснення прав людини та основних свобод для 

всіх, незалежно від раси, статі , мови і релігії» [399, с. 11]. Асамблея ініціює 

заходи політичного, економічного, гуманітарного, соціального та правового 

характеру, що впливають на життя мільйонів людей в усьому світі, та 

приймає конвенції й декларації з прав людини.  
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В структуру ООН входять також Рада Безпеки, Економічна і Соціальна 

Рада (ЕКОСОР), Секретаріат на чолі з Генеральним Секретарем, 

Міжнародний Суд та Рада з Опіки. Генеральним секретарем ООН з 1 січня 

2017 р. є Антоніу Гутерреш (Португалія). Крім головних, ООН має 

розгалужену систему допоміжних органів (комісій, фондів, програм та 

комітетів), частина з котрих була створена безпосередньо з питань права на 

розвиток. Серед програм і фондів, котрі прямо чи опосередковано працюють 

у напрямку забезпечення права на розвиток, особливу роль відіграють 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД); Програма ООН з довкілля (ЮНЕП); Фонд ООН для розвитку в 

інтересах жінок (ЮНІФЕМ); Фонд ООН у сфері народонаселення 

(ЮНФПА); Всесвітня продовольча програма (ВПП); Програма ООН з 

населених пунктів (ООН-Хабітат). 

З моменту свого заснування ООН приділяла увагу не лише 

дотриманню й захисту основних прав і свобод людини, а й питанням 

соціально-економічного порядку та розвитку,  підвищенню рівня добробуту 

людей. Ця проблема завжди була серед основних напрямів діяльності ООН, а 

особливої актуальності вона набула в період загострення кризових явищ і 

ризиків, пов’язаних з активацією глобалізаційних процесів. Зміни, які 

відбуваються в різних сферах життєдіяльності людства у зв’язку із стрімким 

розвитком глобалізації, призвели до зміни розуміння розвитку і усвідомлення 

необхідності «поєднання трьох компонентів - економічного, соціального та 

екологічного, та об'єднання країн, урядів громадянського суспільства, 

наукових знань і державної політики, міст і сіл в інтересах нинішнього та 

майбутніх поколінь людей», а також «можливості усвідомити, що 

навколишнє середовище і розвиток є не двома окремими областями, а двома 

аспектами одного і того ж порядку денного» [108, с. 2]. 

Як зазначив колишній Генеральний секретар ООН пан Гі Мун на 

Форумі високого рівня з питань сталого розвитку країн Карибського басейну  

(Барбадос, 2015 р.), розвиток і зміна клімату - дві сторони однієї монети, не 
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можна перемогти бідність за рахунок непомірного використання природних 

ресурсів і завдання шкоди навколишньому середовищу, але з іншого боку, ми 

не можемо захистити планету без забезпечення благополуччя для всіх верств 

населення [327, с. 1]. 

Прийняті під егідою ООН міжнародні договори в галузі розвитку і прав 

людини та створення договірних органів у даній сфері являються  наріжним 

каменем зусилля організації щодо заохочення і захисту права людини на 

розвиток своєї особистості на національному та міжнародному рівнях. 

Знаковими для права на розвиток своєї особистості являються такі 

документи, як Міжнародна стратегія розвитку на перше Десятиріччя 

розвитку ООН 1960 року, Міжнародна стратегія розвитку на друге 

Десятиріччя розвитку ООН 1970 року і, власне, Декларація про право на 

розвиток, 1986 року. Крім того, важливими для права на розвиток є 

Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища 1992 року, Порядок 

денний на XXI століття, Віденська Декларація і Програма дій 1993 року (які 

підтвердили шляхом консенсусу право на розвиток як одне з загальних і 

невід’ємних основних прав людини), Підсумковий документ Всесвітнього 

саміту 2005 р., затверджений резолюцією 60/1 ГА ООН від 16 вересня 2005 

р., Декларація тисячоліття 2010 року, підсумковий документ Конференції 

ООН по сталому розвитку 2012 року (“Ріо+20”) під назвою «Майбутнє, якого 

ми хочемо» Підсумковий документ саміту ООН з прийняття порядку денного 

у галузі розвитку на період після 2015 року  та деякі інші, котрі розкривають 

й доповнюють зміст права на розвиток своєї особистості та пропонують 

довгострокові стратегії з метою досягнення розвитку,  визначають умови й 

засоби реалізації зазначеного права й його основних елементів. Наприклад, в 

Декларації тисячоліття були сформовані цілі та головні орієнтири у галузі 

розвитку, зокрема, зниження бідності вдвічі, а також аналогічні цілі для 

базової освіти, первинної медико-санітарної допомоги, водозабезпечення й 

недоїдання, зобов’язання в сфері міжнародного співробітництва у питаннях 

миру, безпеки й роззброєння, викорінення злиднів, захисту навколишнього 
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середовища, демократії й належного управління, засновані на 

фундаментальних цінностях, таких як свобода, рівність, солідарність, 

толерантність, повага до природи й спільна відповідальність [93, с. 7-9]. В 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН 64/160 від 18.12.2009 р. «Глобалізація 

та її вплив на здійснення у повному обсязі всіх прав людини» Генеральна 

Асамблея ООН, посилаючись на Декларацію про право на розвиток, 

Декларацію тисячоліття Організації Об'єднаних Націй, звертаючи особливу 

увагу на необхідність повної реалізації концепції глобального партнерства в 

цілях розвитку і зміцнення імпульсу, забезпеченого Світовим самітом 2005 

року, для переведення в практичну площину і виконання на всіх рівнях 

зобов'язань в економічній, соціальній та суміжних областях, викладених в 

підсумкових документах великих конференцій і зустрічей на вищому рівні 

Організації Об'єднаних Націй, включаючи Всесвітній саміт 2005 року,  

підтверджує зобов'язання щодо сприяння справедливій глобалізації та 

розвитку і висловлює занепокоєння з приводу негативного впливу 

міжнародних фінансових потрясінь на соціально-економічний розвиток і 

здійснення в повному обсязі всіх прав людини, особливо в світлі нинішньої 

глобальної фінансово-економічної кризи, яка згубно впливає на досягнення 

узгоджених на міжнародному рівні цілей в галузі розвитку, сформульованих 

в Декларації тисячоліття [100, с. 1-2]. А резолюція ГА ООН від 21 грудня 

2010 року зазначає, що Генеральна Асамблея знову заявляє про тверду 

рішучість забезпечити своєчасне і повне здійснення цілей і завдань в області 

розвитку, знову підтверджує міжнародну прихильність ліквідації голоду і 

забезпеченню всіх продовольством сьогодні і завтра, і знову заявляє, що 

міжнародному співтовариству слід прагнути реагувати на виклики 

глобалізації і використовувати можливості, що відкриваються нею, таким 

чином, щоб заохочувалися і захищалися права людини, в тому числі і право 

на розвиток своєї особистості [101, с. 2-3]. 

 Основний документ, прийнятий на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро 

у 1992 році, що містить програму нового гармонійного розвитку людської 
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цивілізації у напрямку забезпечення екологічної безпеки й збереження 

навколишнього природного середовища для прийдешніх поколінь і котрий 

отримав назву «Порядок денний на XXI століття», став прототипом 

створення відповідних національних програм кожної конкретної країни. 

Забезпечення безпеки й перехід до сталого розвитку «прив’язані» до 

принципу соціальної справедливості у всіх його вимірах й невипадково в 

ООН та його структурах цей принцип, що розглядається у глобальних 

масштабах, вважається головною вимогою переходу до глобального сталого 

розвитку світового співтовариства [181, с. 33-46] як умови забезпечення 

реалізації права людини на розвиток своєї особистості. За словами 

Генерального секретаря ООН, «справедливий і сталий розвиток являється 

однією з необхідних умов забезпечення безпеки, але забезпечення 

мінімальних стандартів безпеки, у свою чергу, являється однією з передумов 

розвитку. Намагання вирішити одне завдання у відриві від іншого не має 

сенсу» [13, с.17]. 

20-22 червня 2012 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), проходила 

ювілейна Конференція ООН зі сталого розвитку «Ріо + 20». Конференції 

передували Дні діалогів з питань сталого розвитку. Найбільш 

обговорюваними стали питання безробіття, гідної оплати праці та міграції, а 

саме - роль бізнесу в створенні робочих місць для людей з обмеженими 

можливостями та забезпеченні місцевих кадрів гідною роботою, що 

ґрунтується на інноваціях. Піднімалися теми важливості передачі технологій, 

створення справедливої системи міжнародної торгівлі, розглядалися стратегії 

адаптації до зміни клімату, відмінності і подібності в ставленні до проблеми 

безробіття і соціального захисту праці в розвинених і країнах, що 

розвиваються. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун представив ініціативу 

«Zero Hunger Challenge» («Нульовий голод»), спрямовану на вирішення 

продовольчих проблем. Головні завдання ініціативи: забезпечити 100-

відсотковий доступ до адекватної їжі цілий рік. Підсумковий документ 

Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо + 20» підтвердив прихильність 
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курсу на сталий розвиток і на забезпечення побудови економічно, соціально 

та екологічно стійкого майбутнього для нашої планети, для нинішнього і 

майбутніх поколінь. Основними темами стали «зелена» економіка в 

контексті сталого розвитку, подолання зубожіння, інституційні рамки 

сталого розвитку (зміцнення міжурядових механізмів сталого розвитку, 

екологічна складова сталого розвитку, міжнародні фінансові установи та 

оперативна діяльність ООН, діяльність на регіональному, національному, 

регіональному і місцевому рівнях). Була вироблена Рамкова програма дій та 

визначено подальші заходи в таких областях, як викорінення злиднів, 

продовольча безпека, харчування і стійке ведення сільського господарства, 

водопостачання і санітарія, енергетика тощо [142, с. 1-12]. 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 

приймається нова широкомасштабна програма з чіткими стратегічними 

завданнями щодо досягнення цілей світового розвитку на період до 2030 

року. У Підсумковому документі саміту ООН з прийняття порядку денного у 

галузі розвитку на період після 2015 року «Перевтілення нашого світу: 

порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року» 

представлені цілі розвитку котрі передбачають продовження роботи по 

здійсненню цілей передбачених Декларацією про право на розвиток але 

котрих не вдалося досягти. Вони носять комплексний і неподільний характер 

і забезпечують збалансованість всіх компонентів розвитку: економічного 

соціального і екологічного, «щоб усі люди могли жити в умовах процвітання 

й добробуту й щоб соціально-економічний і технічний прогрес 

продовжувались у гармонії з природою», а також передбачають реалізацію 

права на розвиток своєї особистості для всіх [274, с. 9-11; 340, с. 2-4]. Новий 

порядок денний являє собою значний відступ від Цілей в області розвитку, 

сформульованих в Декларації тисячоліття. У попередній програмі було 

помічено відсутність питань, пов'язаних з верховенством права, правосуддя 

та управління. Не дивлячись на значний успіх Цілей в області розвитку, 

сформульованих в Декларації тисячоліття, актуальними залишаються 
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проблеми пов'язані з дестабілізацією обстановки в світі: транснаціональною 

організованою злочинністю, тероризмом, корупцією, відмиванням грошей, 

насильством, експлуатацією, піратством і кіберзлочинністю, скорочення 

допомоги і відсутності якісного управління. Вперше в новій глобальній 

Програмі недвозначно стверджується важливість формування миролюбних і 

відкритих товариств для досягнення розвитку. У пункті 16 Програми йдеться 

про "сприяння в побудові миролюбних і відкритих товариств в інтересах 

сталого розвитку, забезпеченні доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі установ на всіх 

рівнях" [340, с. 8].  

Одним з головних органів ООН, котрий відповідає за заохочення 

загальної поваги прав людини, а також сприяє підвищенню рівня життя, 

економічному й соціальному прогресу,  являється Економічна і Соціальна 

Рада (ЕКОСОР). У складі ЕКОСОР функціонують комісії та інші органи, в 

тому числі й з захисту прав людини, а також з питань, які  безпосередньо 

стосуються забезпечення умов здійснення права на розвиток своєї 

особистості. Серед них, передусім, слід назвати Раду з прав людини, котра 

змінила у березні 2006 року Комісію з прав людини. До компетенції Ради 

входить обговорення всіх тематичних питань та ситуацій в області прав 

людини. Створення Ради з прав людини стало однією з віх в перетворенні 

системи ООН з прав людини. Як головний міжурядовий орган, покликаний 

захищати права людини, Рада займається кризовими ситуаціями в країнах і 

тематичними питаннями, а також відповідає за всебічне врахування прав 

людини в системі ООН. Основні функції Ради визначені в Резолюції 60/251 

Генеральної Асамблеї ООН, в тому числі «сприяння загальній повазі та 

захисту всіх прав людини та основних свобод для всіх без будь-яких 

відмінностей і на справедливій і рівній основі» [362, с. 11-12]. Рада служить в 

першу чергу місцем проведення зборів, в якому його учасники (суб'єкти 

міжнародного права) зустрічаються для обговорення, визначення та внесення 

уточнень до права людини, а також для розробки заходів, необхідних для 



 146 

забезпечення їх захисту та заохочення. Рада з прав людини в першу чергу 

повинна здійснювати контроль та нагляд за довгостроковим поліпшенням 

ситуації з правами людини в державах-членах. Вона має сприяти виконанню 

державами-членами їхніх зобов'язань, що стосуються захисту і заохочення 

прав людини, шляхом діалогу, підвищення їх можливостей і надання 

технічної допомоги [362, с. 11-12]. Таким чином, Рада представляє собою 

міжнародний форум, де держави (як члени, так і спостерігачі), міжнародні 

організації та установи, що спеціалізуються на захисті прав людини і 

побудові громадянського суспільства, можуть обмінюватися передовим 

досвідом в питаннях заохочення прав людини. На міжнародній арені Рада 

відіграє роль законодавчого органу: прийняті ним резолюції стають 

керівними вказівками для держав-членів і визначають напрямки політики в 

області прав людини. Однак рекомендації і резолюції, прийняті Радою з прав 

людини, не мають обов'язкової юридичної сили. Незважаючи на відсутність 

правових зобов'язань щодо дотримання цих рішень, держави-члени 

піддаються дипломатичному тиску з боку міжнародного співтовариства в 

особі Ради. Рада має також свій власний механізм подачі скарг у випадках 

грубих і систематичних порушень [362, с.12]. 

Серед комісій ЕКОСОР причетних до питань розвитку слід відмітити 

Комісію з народонаселення і розвитку та Комісію з соціального розвитку.  

Комісія соціального розвитку булу створена з метою консолідації 

подальших зусиль міжнародної спільноти щодо ліквідації бідності, сприяння 

зайнятості, заохочення гендерної рівності, забезпечення доступу до 

соціальних благ і справедливості, забезпечення можливостей для отримання 

освіти, охорони здоров'я населення і створення сприятливих життєвих умов, 

захисту вразливих категорій громадян, обговорення проблем людського та 

соціального розвитку. 

Діяльність Комісії з народонаселення і розвитку пов’язана з 

вирішенням світових демографічних проблем обговоренням тенденцій в 

області скорочення смертності і народжуваності, положенням літніх осіб, 
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молоді та мігрантів, а також загроз і переваг урбанізації розробленням 

програм дій і основних напрямків нерозривно пов'язаних з глобальними 

зусиллями для подолання бідності та досягнення сталого розвитку. Так у 

Резолюції сорок сьомої сесії Комісії з народонаселення і розвитку від 11 

квітня 2014 року Комісія підкреслила, що динаміка населення має вкрай 

важливе значення для розвитку, і наполегливо закликала уряди розробляти, 

зміцнювати і здійснювати ефективні стратегії, спрямовані на викорінення 

бідності, заохочення зростання і сталого розвитку і задоволення потреб дітей, 

підлітків та молоді, людей похилого віку, безробітних та інвалідів, так само 

як і інших груп населення, як в міських, так і в сільських районах, котрі 

знаходяться в несприятливому та маргіналізованому положенні [372, с. 322-

324; 138, с.5-7]. Комісія визнаючи також, що право на розвиток своєї 

особистості є загальним і невід'ємним правом і складовою частиною 

основних прав людини і людина є основним суб'єктом процесу розвитку, 

відмітила, що право на розвиток має бути реалізовано, щоб забезпечити 

справедливе задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь в областях 

народонаселення, розвитку та охорони навколишнього середовища і знову 

підтвердила, що розвиток є центральним завданням і що його економічні, 

соціальні та екологічні аспекти є ключовими елементами комплексної 

структури діяльності Організації Об'єднаних Націй [138, с. 5-7]. 

Провідну роль у просуванні й захисті права на розвиток своєї 

особистості, як і інших прав людини, відіграє Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини. Під керівництвом і егідою Генерального 

секретаря, Верховний комісар несе основну відповідальність за діяльність 

ООН в області прав людини і фактично координує всю діяльність щодо 

захисту прав людини в рамках системи ООН. У своїй резолюції 48/141, якою 

Генеральна Асамблея заснувала мандат Верховного комісара з прав людини, 

Асамблея ухвалила, що одним з обов'язків Верховного комісара є заохочення 

і захист реалізації права на розвиток своєї особистості і посилення для цього 

підтримки з боку відповідних органів системи Організації Об'єднаних Націй. 
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Як захисник міжнародних норм в області прав людини, будучи наділений 

експертними знаннями в питаннях захисту прав людини і широкими 

повноваженнями, Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

(УВКПЛ) здатне надавати ефективну підтримку національним механізмам і 

інститутам з прав людини, заохочувати просування ідеї універсальності, 

неподільності, взаємозалежності і взаємозв'язку всіх прав людини, 

створювати стратегічно важливі передумови для захисту прав людини в 

кожній країні, для попередження і скорочення порушень прав людини, 

сприяння розвитку національних інститутів і громадянського суспільства, 

впровадження питань прав людини в усі сфери діяльності ООН та 

миротворчих місій [372, с. 325]. Управління Верховного комісара проводить 

активну роботу в галузі здійснення права на розвиток і доповідає про 

результати на сесіях ГА ООН та повідомляє Раду з прав людини. Так,  у своїй 

резолюції 19/34 Рада з прав людини просила Управління Верховного 

комісара продовжувати подавати до Ради з прав людини щорічну доповідь 

про свою діяльність, в тому числі про міжорганізаційну координацію в 

рамках системи Організації Об'єднаних Націй, в області заохочення та 

реалізації права на розвиток. Аналогічним чином в своїй резолюції 66/155 

Генеральна Асамблея просила представити Генеральній Асамблеї на її 

шістдесят сьомий сесії відповідну доповідь, в тому числі про заходи і 

зусилля на національному, регіональному та міжнародному рівнях щодо 

заохочення та реалізації права на розвиток своєї особистості. 

Особливу роль у просуванні концепції розвитку як всебічного процесу, 

направленого на підвищення благополуччя всіх людей на основі їх активної, 

вільної й конструктивної участі у розвитку та справедливому розподілі 

створюваних у його ході благ,  відіграла Верховний комісар з прав Людини 

Наванетхем (Наві) Пілей, яка була активною поборницею визнання права на 

розвиток не лише колективним, а й індивідуальним правом людини. 

У своїй доповіді, присвяченій 25 річниці Декларації про право на 

розвиток, Наві Пілей закликала уряди та всі зацікавлені сторони піти далі 
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політичних дебатів і зосередитися на практичних заходах виконання 

Декларації. Вона відмітила, що «ми зобов’язані покласти край дискримінації 

у розподілі благ від розвитку, повинні врятувати мільйони людей, що 

страждають від глоду у світі, забезпечити людям можливість користуватися 

природними багатствами своєї країни й конструктивно приймати участь у 

прийнятті рішень», що «причиною того, що більш одного мільярда людей 

затиснуті у лещатах злиднів, являється не якесь природне явище, а відмова у 

їх основному праві людини на розвиток» [388, с. 1-2]. 

Під керівництвом Наві Пілей були розроблені рекомендації для 

формування політики й практики в галузі права людини на розвиток своєї 

особистості, концепції створення сприятливих умов для здійснення права на 

розвиток. Ці рекомендації роз’яснюють зміст і статус права на розвиток своєї 

особистості, аналізують найбільш гострі проблеми, що перешкоджають 

реалізації зазначеного права, розкривають принципи, покладені в основу 

даного права, зокрема, такі поняття як активна, вільна й конструктивна 

участь у розвитку й справедливий розподіл створюваних в ході розвитку 

благ, демократичне управління й підходи до питань розвитку, засновані на 

захисті прав людини тощо. В преамбулі зазначених рекомендацій Наві Пілей 

підкреслила могутній потенціал права людини на розвиток своєї особистості 

і його актуальність через двадцять п’ять років після прийняття Декларації, а 

також відмітила, що, не дивлячись на скептичне ставлення до даного права 

його опонентів, котрі вважають дане право другорядним або взагалі 

відкидають необхідність його існування, слід визнати очевидний факт, 

котрий підтверджений багатьма деклараціями і резолюціями ООН, що право 

на розвиток являється одним з прав людини. Сутність права людини на 

розвиток, за її словами, чітко розкривається у ст. 1 Декларації про право на 

розвиток і, як і інші права людини, має свої складові елементи, визначає 

суб’єктів даного права та способи реалізації. Таким чином, зазначає Наві 

Пілей, «право на розвиток, кодифіковане у Декларації ООН, визнане як 

загальне право людини, в голові кута якого знаходиться людина, котра 
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являється правоволодільцем, а уряди – суб’єктами, відповідальними за 

виконання зобов’язань по Декларації, і де передбачені всі відповідні права, 

включно з правом на участь у розвитку, сприянні йому і користуванні його 

благами» [272, с. 26-27].  

Функціональна роль в організації забезпечення реалізації права людини 

на розвиток своєї особистості належить допоміжним органам ООН в галузі 

розвитку.  Серед них на особливу увагу заслуговує Програма розвитку ООН 

(ПРООН) - United Nations Development Program (UNDP), глобальна установа 

Організації Об’єднаних Націй у галузі розвитку, яка підтримує стратегічні 

ініціативи з розбудови спроможності, спрямовані на сталий людський 

розвиток та зростання. ПРООН надає безпосередню допомогу урядам країн у 

вирішенні першочергових проблем в галузі розвитку людини і створенні 

необхідних умов для реалізації даного права, в першу чергу необхідних умов 

функціонування стійких процесів життєзабезпечення людини, поглиблення 

демократизації, створення соціально-економічного потенціалу і 

вдосконалення ринкових реформ, подолання бідності, вирішення 

природоохоронних аспектів з урахуванням впливу екологічних факторів. 

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй  заявила, що її підхід до 

розвитку передбачає надання людям більш широких можливостей, з тим щоб 

вони могли жити на задовільному рівні, і визначила бідність як 

багатоаспектний феномен, що охоплює не тільки позбавлення можливостей 

отримання доходів, але і відсутність доступу до таких служб, як охорона 

здоров'я та освіта, забезпечення захисту гідності та участі в житті громади. 

ПРООН відзначила, що боротьба з бідністю в всіх її аспектах доповнює 

зусилля по здійсненню цивільних, культурних, економічних, політичних і 

соціальних прав усіх людей [262, с. 3-4]. 

ПРООН здійснює фінансування бюджетних стратегій розвитку 

багатьох країн світу, націлених на підвищення життєвого рівня населення, 

співпрацює з метою розвитку з урядами, юридичними та фізичними особами, 

в інтересах котрих реалізується ця діяльність, координує оперативну 



 151 

діяльність ООН, пов’язану з керуванням спеціальними цільовими фондами, 

забезпечує розвиток науково-технічного співробітництва між країнами,  

сприяє просуванню програм розвитку та зміцненню правових засад 

неурядових і громадських організацій з метою їх активної участі у вирішенні 

державних проблем, в тому числі щодо реалізації здійснення права на 

розвиток тощо.  У щорічних доповідях ПРООН «Звіт з людського розвитку» 

особлива увага приділяється глобальному дискурсу з ключових питань 

розвитку. 

Програма практично ніколи не здійснює виконання проектів 

самостійно, а передає їх відповідним спеціалізованим установам чи 

регіональним комісіям ООН. Вона співпрацює з 166 країнами світу, 

допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та 

національних проблем в галузі розвитку, у яких здійснюється понад 6500 

проектів [305, с. 79-81]. 

В Україні також працює представництво ПРООН основною метою 

якого є підтримка України на шляху сталого людського розвитку, 

спрямованого на досягнення заможної, демократичної та сильної держави. 

Діяльність ПРООН в Україні особливо спрямована на боротьбу із бідністю 

шляхом впровадження ефективних моделей соціального і економічного 

розвитку та розвитку навколишнього середовища, а також шляхом підтримки 

демократичних процесів, установ та мереж [264, с. 1]. 

Саме спеціалістами ПРООН було висловлене ставлення до сталого 

розвитку як передумови здійснення права людини на розвиток. Так, у 

матеріалах підготовки Доповіді про розвиток людини за 2014 рік зазначено, 

що здійснення права на розвиток своєї особистості залежить не лише від 

розширення важливих можливостей вибору й здібностей людини отримати, 

бути здоровими, досягти розумного рівня життя й почувати себе у безпеці, а 

й від того, чи надійними і сталими є ці досягнення, тобто прогрес розвитку 

людини являється неповним без умов сталого соціально-економічного 

розвитку [375, с. 298]. 
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Ідея концепції сталого розвитку пов’язана з діяльністю Всесвітньої 

комісії з навколишнього середовища і розвитку, яка була створена в 1983 р. 

за ініціативи Генерального секретаря ООН для підготовки Конференції ООН 

з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і котру 

очолила прем’єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундтланд (Комісія 

Брундтланд). Комісія виробила Концепцію сталого розвитку, під яким 

розуміється такий розвиток, який забезпечує задоволення потреб нинішнього 

покоління і не піддає ризику здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби. Комісія відмітила що вона не прогнозує майбутнє; «наше завдання - 

зазначено у доповіді Гру Брундтланд – виступити з попередженням яке 

засноване на останніх й найбільш надійних відомостей про те що настав час 

для прийняття відповідних рішень що гарантують збереження ресурсів 

необхідних для нинішніх й прийдешніх поколінь. Ми не пропонуємо 

докладного плану дій а лише вказуємо напрям  в якому народи світу можуть 

розширити своє співробітництво» [404, с.43]. Тобто завданнями зазначеної 

Комісії були розробка пропозицій й довгострокових стратегій у галузі 

збереження навколишнього середовища з метою забезпечення сталого 

розвитку та розширення співробітництва країн котрі знаходяться на різних 

рівнях соціально-економічного розвитку а також сприяння досягненню 

спільних й взаємозв’язаних цілей в котрих враховувався б зв'язок між 

населенням природними ресурсами навколишнім середовищем та розвитком 

розгляд засобів і способів з використанням котрих світове співтовариство 

зможе більш ефективно вирішити проблеми навколишнього середовища. 

Таким чином Комісія Брундтланд розробила концептуальну й теоретико-

методологічну основи концепції сталого розвитку тим самим 

започаткувавши процес розвитку від успіху котрого залежить майбутнє 

нашої цивілізації в цілому.  

З метою реалізації всесвітньої угоди, досягнутої в червні 1992 р на 

саміті в Ріо-де-Жанейро, присвяченому питанням розвитку й захисту 

навколишнього середовища в грудні 1992 року Резолюцією Генеральної 
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Асамблеї ООН A / RES /47/191 в якості функціональної комісії ЕКОСОР 

ООН була створена Комісія ООН зі сталого розвитку (United Nations 

Commission on Sustainable Development) [389, с. 1-2], метою котрої являється 

методична підтримка вирішення проблеми сталого розвитку на локальному, 

регіональному та міжнародному рівнях. Діяльність організації різнопланова 

й зачіпає величезну кількість проблем розвитку. 

В 1998 році на основі резолюції 1998/72 Комісії з прав людини й 

рішення 1998/269 ЕКОСОР, враховуючи нагальну потребу в досягненні  

подальшого прогресу в реалізації права на розвиток, була заснована  

Міжурядова робоча група з права на розвиток. У повноваження Робочої 

групи входять моніторинг й вивчення ситуації у справі заохочення та 

здійснення права на розвиток своєї особистості на національному й 

міжнародному рівнях, розроблення рекомендацій й подальший аналіз 

перешкод на шляху реалізації права на розвиток своєї особистості, а також 

зосередження уваги на конкретних зобов’язаннях, проголошених 

Декларацією про право на розвиток, вивчення доповідей та інших 

відомостей, поданих державами, установами ООН, іншими міжнародними й 

неурядовими організаціями, а також підготовка на прохання зацікавлених 

країн можливих програм технічної допомоги з метою здійснення права на 

розвиток [253, с. 182-183]. Як зазначено у доповіді Робочої групи з права на 

розвиток, в рамках права на розвиток визнається неподільність і 

взаємозалежність всіх прав людини, а також підкреслюється, що здійснення 

зазначеного права вимагає поєднання різних видів політики та залучення 

різноманітних учасників з метою створення сприятливих умов для участі 

осіб в процесі розвитку. Право на розвиток має включати заохочення 

раціонального правління, верховенства права і ефективних заходів по 

боротьбі з корупцією і включати принципи участі на основі недискримінації 

та гендерної рівності, прозорості, доступу до інформації та підзвітності [257, 

с. 8-11]. Було знову підкреслено, що держави несуть головну 

відповідальність за повне здійснення всіх прав людини, включно з правом на 
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розвиток, тим самим ще раз підтвердивши віднесення права на розвиток до 

основних прав людини. 

В 2004 році на прохання Робочої групи з права на розвиток була 

створена Цільова група високого рівня із здійснення права на розвиток з 

метою розгляду питань, пов’язаних із труднощами та перешкодами, які 

стоять на шляху досягнення цілей в галузі розвитку, сформованих у 

Декларації тисячоліття, оцінювання соціальних наслідків у сфері розвитку на 

національному а міжнародному рівнях та передовий досвід у галузі 

здійснення права на розвиток [339, с.1]. У 2006 році Робоча група затвердила 

критерії права на розвиток своєї особистості, котрі адекватно відображують, 

окрім ролі держави на національному рівні, аспекти міжнародного 

співробітництва й солідарності за створення сприятливих умов для реалізації 

права на розвиток своєї особистості,  запропонувала цільовій групі прийняти 

їх з метою запровадження у дію, сприяючи тим самим врахуванню права на 

розвиток у політиці й оперативній діяльності відповідних учасників на 

національному, регіональному а міжнародних рівнях, включно з різними 

інститутами й організаціями, що займаються питаннями розвитку [386, с. 33]. 

У висновках цільової групи зазначалося, що для забезпечення права на 

розвиток своєї особистості необхідним є чітке й експліцитне включення 

універсально визнаних та юридично зобов’язуючих правозахисних 

стандартів у стратегії досягнення цілей Декларації тисячоліття у галузі 

розвитку та наявність чітко визначених механізмів звітності на 

національному й міжнародному рівнях, котрі б передбачали широку участь 

населення, Цільова група рекомендувала також створення дослідницьких а 

правозахисних груп з дотримання права на розвиток [377, с. 41].  

В якості важливого елементу здійснення права на розвиток своєї 

особистості на національному й міжнародному рівнях на п’ятій сесії Робочої 

групи була підкреслена необхідність оцінювання соціальних насідків у 

процесі реалізації політичних рішень та подолання негативних наслідків 

нових стратегій. Таке оцінювання, на думку спеціалістів Робочої групи з 
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права на розвиток, може бути потенційно корисним для узгодження політики 

як на національному, так і міжнародному рівнях й для заохочення 

дотримання правозахисних стандартів у галузі права на розвиток [390, с. 7].  

Високо оцінюючи вклад цільової групи у забезпечення реалізації права 

на розвиток своєї особистості делегати  15-ої сесії Ради з прав людини 

відмітили що діяльність зазначеної цільової групи та документи, 

представлені на сесії, стали значним кроком вперед у викладі того, що являє 

собою право на розвиток своєї особистості.  

За ініціативи Робочої і Цільової груп в 2010 році було проведено 

незалежне дослідження спеціалістами в галузі міжнародного права прав 

людини та економіки розвитку нормативного змісту права на розвиток своєї 

особистості й практики для визначення його основних характеристик, а 

також актуальних проблем здійснення права на розвиток своєї особистості 

[363, с. 2]. В результаті, як зазначено у матеріалах 11-ої сесії Робочої групи, 

було сформульоване визначення і  основні характеристики права на розвиток 

своєї особистості у відповідь на критику деяких делегацій щодо 

«нормативної невизначеності» зазначеного права та представлені показники 

для оцінювання досягнутого прогресу й визначення політики і програм, котрі 

сприяють здійсненню права на розвиток своєї особистості і являються 

аналогічними  підходами щодо застосування по відношенню до інших прав 

людини [221, с. 11]. 

Ще одним з допоміжних органів ООН у сфері розвитку й охорони 

навколишнього середовища є Програма ООН з навколишнього середовища 

або ЮНЕП (United Nations Environment Programme) заснована на основі 

резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 2997 від 15 грудня 1972 (A / RES / 

2997 (XXVII) і котра визначає політику та координує діяльність з питань 

навколишнього середовища та відповідає за природоохоронний компонент 

сталого розвитку шляхом розроблення глобальних екологічних програм. 

ЮНЕП виступає в якості ключової структури системи ООН з координації 

зусиль світового співтовариства у сфері охорони навколишнього середовища 
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та раціонального використання природних ресурсів, проводить аналіз і 

оцінку стану глобального навколишнього середовища з метою раннього 

попередження виникаючих загроз, розробкою політики та удосконаленням 

правової бази в природоохоронній сфері, надає підтримку в створенні та 

ефективному функціонуванні національних структур з охорони 

навколишнього середовища, працює з урядами, діловими та науковими 

колами, неурядовими організаціями, пов’язаними з охороною довкілля, 

координує діяльність природоохоронних конвенцій, сприяє передачі 

екологічно чистих технологій [365, с. 492-498]. ЮНЕП була ініціатором 

прийняття низки міжнародних документів, що стосуються екологічної 

безпеки світу, таких як Всесвітня стратегія охорони природи, Кіотський 

протокол  про обмеження викидів в атмосферу парникових газів, 

Стокгольмська конвенція про скорочення викидів стійких органічних 

забруднювачів та багатьох інших. 

Таким чином Організація Об’єднаних Націй та її допоміжні органи, 

визнаючи право на розвиток своєї особистості універсальним невід’ємним 

правом людини, що складає невід’ємну частину всіх основних прав людини, і 

постійно підтверджуючи це у своїх резолюціях, «включила право на 

розвиток своєї особистості в основне русло діяльності на міжнародному 

рівні» [257, с. 2]. Інституціональний та інструментальний механізми ООН 

сприяють створенню сприятливого міжнародного середовища для здійснення 

права людини на розвиток своєї особистості. ООН та її  допоміжні органи у 

галузі розвитку  приймають невідкладні заходи з реалізації цілей й завдань, 

поставлених на всіх масштабних конференціях, зустрічах на вищому рівні і 

спеціальних сесіях ООН щодо реалізації права на розвиток своєї особистості, 

проводять дослідження й аналітичну роботу у сфері розвитку,  виявляючи й 

аналізуючи перешкоди на шляху повної реалізації права на розвиток своєї 

особистості як на національному так і на міжнародному рівнях, та 

розробляють рекомендації для урядів й інших учасників процесу розвитку 

щодо заохочення й захисту прав людини, в тому числі і права на розвиток, 
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укріпленню методів належного управління за широкої участі громадськості, 

запровадження оптимального постійного механізму для створення умов 

забезпечення здійснення права на розвиток своєї особистості,  сприяє у 

підготовці національних планів розвитку, спрямованих на забезпечення 

збалансованого економічного та соціального прогресу.  

 

3.2 Національні інституційні механізми забезпечення права 

людини на розвиток своєї особистості 

 

У забезпеченні права людини на розвиток своєї особистості, як і інших 

прав людини, головна роль відводиться державам, котрі виступають 

основними гарантами здійснення й захисту прав людини. Необхідність 

обов’язку держави щодо забезпечення права на розвиток зумовлена, перш за 

все, тим, що це право органічно пов'язане з реалізацією інших основних прав 

і свобод людини, а його конституційні гарантії становлять невід'ємний 

компонент єдиної конституційної системи забезпечення і захисту прав і 

свобод людини і громадянина. 

Передусім, держави наділені особливими повноваженнями, 

направленими на законодавче закріплення основних прав і свобод громадян 

та створення відповідних механізмів щодо їх забезпечення, сприяння 

соціальному прогресу й покращенню умов життя кожної людини. Про дані 

обов’язки держави йдеться у багатьох міжнародно-правових документах. 

Зокрема, у Статуті Організації Об'єднаних Націй зазначено що держави 

зобов'язуються «сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя 

при більшій свободі» і «здійснювати міжнародне співробітництво у 

вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і 

гуманітарного характеру й у заохоченні і розвитку поваги до прав людини і 

основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії» [324, с.13-

18]. У ст.7 Хартії економічних прав й обов’язків держав від 12 грудня 1974 

року зазначається що «кожна держава несе основну відповідальність за 
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сприяння економічному, соціальному і культурному розвитку свого народу. З 

цією метою кожна держава має право і несе відповідальність за вибір цілей і 

засобів розвитку, повну мобілізацію і використання своїх ресурсів, 

здійснення прогресивних економічних і соціальних реформ, а також 

забезпечення повної участі свого народу в процесі і вигодах розвитку» [335, 

с. 187-192]. 

З метою сприяння повазі прав людини і основних свобод та їх 

здійсненню, розвитку і вирішення інших пов'язаних з цим питань, держави 

беруть на себе зобов’язання підтримувати і розвивати принципи поваги прав 

людини і справедливості, які становлять основу правової держави. Як 

зазначено у документах Копенгагенської наради по людському виміру ОБСЄ, 

«правова держава означає не просто формальну законність, яка забезпечує 

регулярність і послідовність в досягненні і підтримці демократичного ладу, а 

й справедливість, засновану на визнанні і повному прийнятті вищої цінності 

людської особистості і гарантовану установами, що утворюють структури, 

що забезпечують її найбільш повний вираз» [145, с. 1-2]. 

Безпосередньо про обов’язок забезпечення державами права на 

розвиток своєї особистості йдеться у Декларації про право на розвиток,  де 

зазначається, що «держави мають право і обов'язок визначати відповідну 

національну політику розвитку, спрямовану на постійне підвищення 

добробуту всього населення і всіх окремих осіб на основі їх активної, вільної 

і конструктивної участі в розвитку і в справедливому розподілі створюваних 

в ході його благ» [90, с.2-3]. Держава повинна заохочувати участь населення 

у всіх сферах в якості важливого процесу розвитку і здійснення у повному 

обсязі всіх прав людини. Крім того, у згаданій Декларації передбачена 

відповідальність держав за створення умов, сприятливих для здійснення 

права на розвиток своєї особистості, а також за прийняття задля цього 

необхідних заходів щодо забезпечення рівних можливостей для всіх у тому, 

що стосується доступу до основних ресурсів, освіти, охорони здоров’я, 

харчування, житла, зайнятості й справедливому розподілу прибутків. З 



 159 

метою ліквідації всіх соціальних несправедливостей повинні бути проведені 

відповідні економічні й соціальні реформи [90, с. 3].   

У квітні 2012 року Верховний комісар з прав людини на 21 сесії Ради з 

прав людини ООН зазначила, що держави повинні взяти на себе зобов'язання 

по забезпеченню повного узгодження зусиль, спрямованих на заохочення 

«зеленої» економіки, з одного боку, і своїх найважливіших правозахисних 

зобов’язань - з іншого; державам слід докладати зусилля з метою сприяння 

розвитку, опираючись при цьому на всю сукупність міжнародно визнаних 

прав людини і основних свобод, включаючи право на розвиток, і 

забезпечувати їх дотримання [291, с. 1]. Щодо головної відповідальності 

держав за створення національних й міжнародних умов, що сприяють 

здійсненню права на розвиток », зазначалося й на 68 сесії ГА ООН, яка 

проходила у грудні 2013 року [274, с. 2].  

Конституційні обов'язки держави щодо забезпечення прав громадян 

носять постійний систематичний характер і вимагають високого ступеня 

активності держави у розвитку матеріального виробництва, економіки і 

удосконалення всіх сфер управління та соціальної політики держави. 

Реалізація зазначених обов’язків держави відбувається за допомогою 

інституційного механізму, котрий поряд з конституційними гарантіями 

входить у систему забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 

Під системою забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

вважається «сукупність взаємозалежних та взаємопов’язаних елементів, 

направлених на досягнення єдиної мети – забезпечення прав і свобод людини 

і громадянина, котрі дозволяють більш ґрунтовно досліджувати як певну 

сукупність прав, як-то політичні, соціальні, економічні та інші, так і окремо 

взяті права» [283, с. 1], як, наприклад, право людини на розвиток своєї 

особистості. У науковій літературі висловлюється думка, що такими 

елементами виступають політико-правові, соціально-економічні, 

матеріально-технічні, ідеологічні та інші умови для реалізації, охорони та 

захисту встановлених чинним законодавством прав та свобод людини та 
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громадянина, на основі визнання та дотримання цих прав і свобод, поваги до 

них і нетерпимості до їх порушення [338, с. 161-165]. За слушним 

зауваженням О. Пушкіної, існування ефективної системи забезпечення прав 

людини є не лише однією з ознак правової держави, а й способом її 

існування, коли правова державність забезпечується шляхом ряду 

фундаментальних правових принципів, що закріплюються на найвищому 

конституційному рівні, і які групуються навколо центральної ідеї пріоритету 

та безумовної цінності прав і свобод людини [268, с.19]. 

Інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина 

регламентують права і свободи людини в конкретній сфері її 

життєдіяльності, визначаючи, які зобов’язання держави можуть чи мають 

брати на себе для забезпечення людських прав, якими гарантіями підкріплені 

ці права і свободи, ступінь обов’язковості закріплення їх вимог у 

національних правових актах тощо [40, с. 208]. 

Поняття «інститут» (від лат. institutum – установлення, установа) - це 

усталена форма організації, регулювання та впорядкування суспільного 

життя, діяльності і поведінки людей, яка включає сукупність соціальних 

норм, зразків поведінки і діяльності, у праві – сукупність норм права, які 

регулюють будь-які визначені відносини [298, с. 311].  

В. Чалчинський, розглядаючи поняття «інститут» з позицій концепції 

сталого розвитку, розуміє під інститутом стійку систему формальних та 

неформальних норм і правил, а також механізмів їх підтримки, яка 

забезпечує координацію взаємодії організації із зацікавленими сторонами в 

процесі їхньої взаємовигідної співпраці, а також зазначає, що «ключовою 

функцією інститутів є створення сигналів про потреби та проблеми 

суспільства, тобто генерування інформації у поєднанні з одночасним 

розв'язанням проблем, які виникають, і підтримкою збалансованості всіх 

членів суспільства» [341, с. 109-114]. 

Для позначення організацій і установ, які реалізують норми права, 

використовується поняття «інституції». Іноді ці поняття використовують як 
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синоніми. До тлумачення цих понять у науковому середовищі немає єдиного 

підходу, як і немає одностайності щодо використання понять  

«інституціональний» та «інституційний». Це пов’язано з використанням цих 

термінів в різних науках, в яких домінують різні підходи до їх тлумачення.  

Застосування даних тлумачень, як слушно зауважує Т. Сльозко, має залежати 

від контексту їх використання та погляду автора, який це робить, оскільки їх 

можна вважати однорідними словами, що не змінюють змісту того чи іншого 

явища [300, с.80-83]. Тому, не вдаючись у детальний аналіз зазначених 

понять, оскільки це виходить за межі нашого дослідження, ми будемо 

використовувати поняття «інституційного механізму», складовими якого є 

«інституційно-організаційний механізм» як структурована сукупність 

взаємодіючих державних та інших інституцій і організацій, котрі приймають 

участь у забезпеченні прав людини, в тому числі і права людини на розвиток 

своєї особистості, та «інституційно-інструментальний механізм» як система 

регулятивних засобів забезпечення здійснення права на розвиток своєї 

особистості, в тому числі й нормативно-правових актів у зазначеній сфері. 

Під інституційними механізмами державного забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина розуміють «сукупність взаємозв’язків між 

формальними та неформальними інституціями держави, які сприяють 

поступовому еволюційному розвитку правил і процедур, санкцій і стимулів, 

стримувачів і противаг в процесах і результатах виробництва, розподілу, 

обміну, споживання послуг, та забезпечують узгодження та коригування 

інтересів різних суспільних груп, координацію сумісної діяльності на шляху 

досягнення цілей розвитку всієї…системи» [314, с. 1] з метою реалізації, 

охорони та захисту встановлених чинним законодавством прав та свобод 

людини та громадянина; «складну, цілісну, багатосторонню і багаторівневу 

систему організаційно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється 

цілеспрямований, результативний вплив на суспільні відносини в сфері 

реалізації, охорони та захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина за допомогою взаємообумовленого, збалансованого 
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функціонування (в т.ч. взаємодії ) всіх структурних елементів, кожен з яких 

має своє функціональне призначення, з метою створення оптимальних 

політичних, економічних, соціальних, духовних, правових та інших умов для 

найбільш повного користування людиною і громадянином соціальними 

благами (ефективного забезпечення прав і свобод)» [134, с. 11-15]; 

«цілеспрямований систематичний вплив державних органів влади, 

спрямований на забезпечення високих соціальних, економічних та 

екологічних стандартів існування населення. Цей вплив полягає у 

використанні нормативно-правової бази та інформаційної бази, а також 

використовує програмно-технічні комплекси з управління даними» [338, 

с.161-165]. 

Створення дієвого інституційного механізму забезпечення прав 

людини, в тому числі й права людини на розвиток своєї особистості, сприяє 

розширенню прав і можливостей людей у формуванні життєстійкості та 

активної громадянської позиції, соціальної згуртованості у подоланні 

перешкод й кризових явищ, задоволенні матеріальних, духовних і 

культурних потреб, з урахуванням інтересів прийдешнього покоління, й, в 

кінцевому результаті, в реалізації мети права на розвиток своєї особистості. 

До інституційно-організаційного механізму заохочення та захисту прав 

і свобод людини і громадянина входить розгалужена різнорівнева мережа 

органів, установ та закладів всіх гілок державної влади та недержавних 

організацій, які сприяють й допомагають у здійсненні державою її 

конституційного обов’язку щодо забезпечення реалізації і захисту прав 

людини. При цьому розрізняють офіційні інститути (державно-владні), що 

безпосередньо та опосередковано здійснюють політику у сфері розвитку, та 

неофіційні – самоврядні організації, котрі включаються як розробники та 

виконавці або здійснюють контролюючі функції у процесі розробки та 

реалізації стратегічних планів розвитку [349, с. 87-95]. Розрізняють також 

органи загальної і спеціальної компетенції. Особливістю інституційно-

організаційного механізму забезпечення права людини на розвиток являється 
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комплексний характер організаційних структур, що забезпечують реалізацію 

окремих еколого-соціально-економічних складових даного права.    

Загальне інституційно-організаційне забезпечення прав та свобод 

здійснюється вищими органами державної влади. У функції законодавчих 

органів влади входить, зокрема, вироблення державної політики, загальних 

принципів, стратегій і керівних положень у сфері забезпечення й захисту 

прав людини, в тому числі й права на розвиток. Державна політика у сфері 

захисту прав людини i громадянина,  за визначенням А. Стичинської - це 

«постійна, ефективна, відповідальна, стратегічно вмотивована діяльність 

органів державної влади та органів мiсцeвого самоврядування щодо реалізації 

державних та регіональних цільових програм …з метою забезпечення, 

реалізації та охорони проголошених прав і свобод людини і громадянина» 

[308, с. 4-5].  

На органи виконавчої влади покладено обов’язки втілення у життя 

державної політики в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі й щодо 

забезпечення прав та свобод людини й громадянина.   

Спеціальними державними органами, відповідальними за реалізацію 

державної політики у сфері розвитку, у багатьох країнах являються 

Національні ради, комісії з питань розвитку чи аналогічні структури.  

Створення Національних рад чи комісій з розвитку  передбачено Ріо-

де-Жанейрською Всесвітньою конференцією ООН з питань охорони 

навколишнього середовища та розвитку 1992 року. Ще раз підтвердив 

необхідність створення зазначених структур Всесвітній саміт ООН зі сталого 

розвитку, який проходив у місті Йоганнесбург в 2002 році і який отримав 

умовну назву «Ріо + 10». У прийнятому на цьому Всесвітньому саміті 

підсумковому документі говориться, що держави повинні продовжити 

сприяти створенню або зміцненню рад (комісій) з питань розвитку та / або 

координаційних структур на національному рівні, включаючи місцевий 

рівень [387, с. 2].  
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Національні ради, комісії чи аналогічні структури з розвитку 

функціонують у понад 150 країнах світу. Такі структури мають свої 

відмінності залежно від національних особливостей і державної політики до 

процесів розвитку і забезпечення права на розвиток. Так, наприклад, у Канаді 

існує кілька національних органів, що займаються питаннями розвитку: 

Федеральний міжвідомчий комітет; Рада з питань розвитку й Уповноважений 

з питань екології та розвитку. Окремими питаннями у сфері розвитку 

займаються відповідні міністерства і агентства, науково-дослідні центри, 

Канадська рада підприємців, Міжнародний інститут сталого розвитку, 

Федерація муніципалітетів Канади та деякі інші. У Швеції основним 

державним органом, на який покладено завдання досягнення цілей розвитку, 

являється Агентство із захисту навколишнього середовища. А у США 

створена Президентська рада з питань сталого розвитку, куди входять 

представники урядової адміністрації, бізнесу, профспілок, громадських діячів 

у сфері охорони навколишнього середовища та прав людини, муніципальних 

громад та національних меншин. У Великобританії функціонує Комісія з 

розвитку як незалежний консультативний орган, а у Німеччині – Рада зі 

сталого розвитку, котра надає консультації уряду у питаннях політики 

держави стосовно сталого розвитку й розробляє пропозиції й проекти щодо 

реалізації цілей розвитку. Аналогічні Національні комісії (ради) створено й у 

багатьох інших європейських країнах, зокрема, у Франції, Чехії, Словакії, 

Болгарії, Фінляндії та багатьох інших. 

За словами колишнього Генерального Секретаря ООН К. Аннана, не 

дивлячись на різницю між національними радами (комісіями) з розвитку, 

вони, як правило, виконують важливі функції щодо створення сприятливих 

умов для участі громадянського суспільства у прийнятті державних рішень 

та сприянні застосуванню комплексного підходу до вирішення економічних, 

соціальних і екологічних проблем [102, с. 3-6]. Адже, як слушно зазначається 

у доповіді Міжурядової групи відкритого складу міністрів з питань 

міжнародного екологічного керівництва, в основі зазначених рішень має 
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лежати розуміння того, що людське суспільство і навколишнє середовище 

взаємопов'язані, і що без продуктивного і життєздатного навколишнього 

середовища неможливе функціонування суспільства. Але такі рішення 

повинні в більш повній мірі враховувати не лише природоохоронні аспекти, а 

й потреби населення в області розвитку і що необхідно, щоб механізми 

прийняття рішень в сфері економіки діяли з урахуванням більш глибокого 

усвідомлення зв'язків, існуючих між економікою і навколишнім 

середовищем, застосовувати комплексний підхід до питань керівництва, який 

ставить на перший план потреби людей і інтереси навколишнього 

середовища [261, с. 2-3]. 

Державними інституційно-інструментальними засобами, в тому числі й 

щодо забезпечення права на розвиток своєї особистості, виступають, в першу 

чергу, законодавчі акти. Розглядаючи зміст законів і актів нормативно-

правової бази органів державної влади в аспекті забезпечення права на 

розвиток своєї особистості, деякі науковці пропонують розділити їх на три 

основні групи рішень:  локальні - галузеві рішення, що ставлять локальні цілі 

й завдання в масштабах однієї або кількох сумісних галузей у контексті 

сталого розвитку; інфраструктурі - рішення загальнодержавного рівня, що 

створюють необхідні збалансовані умови й можливості для реалізації цілей і 

завдань сталого розвитку;  системні - рішення по цільових програмах, що 

визначають напрями реалізації цілей і завдань сталого розвитку на 

загальному або регіональному рівнях [165, с. 118-123]. 

Серед системних інституційно-інструментальних засобів забезпечення 

права на розвиток своєї особистості провідну роль відіграють Національні 

стратегії розвитку, про необхідність прийняття яких зазначається у багатьох 

міжнародно-правових документах з питань розвитку, зокрема, у  «Порядку 

денному на XXI століття», прийнятому на Конференції ООН з довкілля та 

розвитку у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро, Програмі дій з подальшого 

впровадження “Порядку денного на XXI століття” (Ріо+5), Йоганесбурзькій 
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Декларації Всесвітньої зустрічі зі сталого розвитку (Ріо+10) та деяких інших 

[366, с. 7].  

У ст. 28 Копенгагенської декларації про соціальний розвиток 1995 р. 

визнається, що розробка та здійснення стратегій та програм в інтересах 

соціального розвитку є справою кожної країни та що при цьому мають 

враховуватися економічні, соціальні та екологічні відмінності в умовах у 

кожній країні [145, ст. 28].  

Стратегії розвитку являють собою програми дій для локальних й 

глобальних економічних і соціальних реформ, визначених внутрішньо 

національними соціально-економічними та екологічними передумовами, а   

також необхідністю  запровадження системного, інтегрованого підходу до 

формування та впровадження на національному  рівні основних принципів 

сталого розвитку, головною метою котрих є розробка способів реалізації  

процесів збалансованого економічного розвитку, направлених на економічне 

зростання, забезпечення добробуту й гідного рівня життя населення, 

розвитку соціальної інфраструктури, гарантування безпечного середовища й 

вирішення проблем збереження та раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу, з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

Вартою уваги є трактування концепції розвитку А. Яншиної, котра 

зазначає, що стратегія сталого розвитку являє собою безперервний процес 

формування, постійного удосконалення та реалізації за участю всіх членів 

суспільства довгострокового плану систематизованих й узгоджених заходів, 

спрямованих на досягнення економічного зростання без дискримінації 

екологічних і соціальних інтересів людства [360, с. 172-175], і що «успіх 

реалізації таких стратегій і програм у будь-якій країні у значній мірі залежить 

від організації системи інституційного забезпечення: його якості, масштабів, 

низки аспектів інституційного характеру» [360, с. 172-175]. 

Національні стратегії і програми розвитку є важливими механізмами 

зміцнення і об'єднання національного потенціалу в цілях ув'язки пріоритетів 

в рамках соціальної, економічної та екологічної політики. Відповідно, 
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особлива увага приділяється виконанню зобов'язань в рамках комплексного 

підходу до питань розвитку, що складається з взаємозміцнюючих заходів 

щодо забезпечення економічного зростання, а також заохочення соціального 

розвитку та охорони навколишнього середовища, тобто створення 

необхідних умов для забезпечення здійснення права на розвиток.  

Як зазначається у «Програмі дій щодо подальшого здійснення Порядку 

денного на XXI століття», прийнятої на спеціальній сесії ГА ООН у червні 

1997 року,  «у контексті ефективного управління правильно розроблені 

стратегії можуть покращувати перспективи економічного зростання та 

зайнятості і в той же час забезпечувати охорону навколишнього середовища. 

Національні стратегії розвитку, що відображають внесок і обов'язки всіх 

зацікавлених сторін, з наданням при необхідності допомоги в контексті 

міжнародного співробітництва та з урахуванням особливих потреб країн, 

повинні бути сформульовані і розроблені у всіх країнах, в їх розробці та 

здійсненні повинні брати участь всі сектори і члени громадянського 

суспільства, включаючи молодь, корінні народи і їх громади, з тим, щоб 

доповнити зусилля, що вживаються урядами у сфері  розвитку» [260, с. 7-9]. 

Тим самим була підтверджена необхідність дотримання такої складової 

права людини на розвиток своєї особистості, як право на участь у вироблені 

державної політики і  прийнятті рішень щодо економічного, соціального, 

культурного і політичного розвитку, при якому можуть бути повністю 

здійснені всі права людини. 

Враховуючи те, що людина проживає в певному населеному пункті, 

саме місцеві влади найкращим чином можуть забезпечити реалізацію права 

людини на розвиток своєї особистості. Як зазначалося на сесії Конгресу 

регіональних і місцевих влад, враховуючи тісні зв’язки між громадянами та 

їх виборними представниками на місцевому рівні, місцеві й регіональні 

влади можуть краще орієнтуватися у стані справ в сфері прав людини, 

виявляти відповідні проблеми й здійснювати заходи по їх вирішенню, і що 

саме на цій основі в регіонах, містах і міських кварталах, тобто якомога 
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ближче до повсякденного життя людей, повинно забезпечуватися 

дотримання прав людини [281, с. 1-2]. 

Всесвітній виконавчий комітет Міжнародного союзу місцевих органів 

влади (МСМОВ), що є всесвітньою асоціацією місцевих органів управління, 

вважає, що демократичне місцеве самоврядування, будучи складовою 

частиною національної структури керівництва і покликане відігравати 

вирішальну роль у забезпеченні соціальної, економічної і політичної 

справедливості для всіх громадян і всіх спільнот в світі, являє собою рівень 

управління, найбільш близький до громадян і, отже, здатний в найкращий 

спосіб залучати громадян до процесу прийняття рішень щодо їх умов життя і 

використовувати їх знання і можливості для сприяння розвитку [58, с. 1]. 

«Права людини» і «місцеве управління» - два інститути, природа яких, 

нормативно-правове регулювання, функціональне призначення і механізми 

реалізації свідчать про органічний взаємозв’язок інституційних засобів 

розвитку демократії [128, с.21]. Виходячи з розуміння місцевого 

самоврядування як особливої форми публічної влади, Д. Карбушев слушно 

вважає за можливе визначити місцеве самоврядування як один з рівнів 

конституційної системи забезпечення і захисту прав і свобод людини і 

громадянина [130, с.3-7]. Азербайджанський науковець професор І. Гулієв 

підкреслює тісний взаємозв'язок органів місцевого самоврядування з 

органами державної влади в галузі забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина і зазначає, що це в значній мірі визначає ефективність 

здійснення внутрішньої політики країни, забезпечує комплексне вирішення 

питань обслуговування населення і поряд з цим - вирішення питань 

політичної і соціальної стабільності, а  з іншого боку, подібний взаємозв’язок 

забезпечує раціональність діяльності муніципалітетів; сприяє  здійсненню 

обов'язків держави шляхом вирішення питань місцевого значення, посилення 

основ народної влади, створення умов для життєдіяльності населення [85, с. 

9-11]. 



 169 

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. даючи в ст. 3 

(ч. 1) легальне визначення місцевого самоврядування, вказує на його 

обов'язок діяти в інтересах місцевого населення [115, ст.3]. Це передбачає не 

тільки необхідність дотримання основних прав і свобод людини і 

громадянина під час здійснення місцевого самоврядування, а й вчинення 

державними органами і установами деяких позитивних дій по створенню 

умов для найбільш повної реалізації прав і свобод громадян на території 

муніципального утворення, попередження та припинення порушень прав і 

свобод людини і громадянина, а також відновлення порушених прав [130, с. 

3-7]. 

Місцеве (муніципальне) управління, полягає в практичному і 

регулюючому впливі місцевих (муніципальних) органів влади на 

забезпечення умов життєдіяльності території муніципального утворення з 

метою його впорядкування, збереження чи перетворення, ефективного 

використання потенціалу даного утворення. Змістом муніципального 

управління являються всі процеси управління соціально-економічними 

системами й об’єктами муніципального утворення [194, с. 150-163].   

Послуги, що надаються органами муніципальної влади, визначають 

якість нашого життя. До таких послуг належать охорона здоров’я, освіта, 

водопостачання, забезпечення житлом та багато інших. Вплив місцевих 

органів на нормальну життєдіяльність людини постійно зростає. Місцеве 

самоврядування стало, так би мовити, «полігоном» для перевірки нових 

стратегій, направлених на сприяння політичної самостійності громадян, їх 

участі у житті суспільства та розвиткові адміністративних послуг. А, як нами 

вже зазначалося вище, право людини на активну, вільну й конструктивну  

участь у розробці й виконанні програм і стратегій з метою забезпечення 

матеріальних та інших благ і їх справедливому розподілі, визначає основну 

мету розвитку  як всебічного й збалансованого економічного, соціального, 

культурного і політичного процесу  та зміст невід’ємного права людини на 
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розвиток своєї особистості, закріпленого у Декларації про право на розвиток 

та інших міжнародних актах. 

Реформування органів місцевого самоврядування та розвиток 

локальної демократії, підвищують ступінь участі громадян у політичному 

житті і формуванні більш підконтрольних громаді органів влади,   

наближенні надання послуг до тих, хто ними користується, а отже до більш 

ефективного захисту соціальних та економічних прав, в тому числі і права на 

розвиток своєї особистості.  

Забезпечення права на розвиток своєї особистості нерозривно 

пов’язане із реалізацією  інших прав людини. В сучасний період все частіше 

висловлюється думка про недоцільність й некоректність поділу прав людини 

на різні групи та протиставлення їх одне одному. Взаємозв’язок всіх прав 

може мати принципове значення для реалізації будь-якого з них, кожне право 

може відігравати важливу роль у посиленні інших прав. Наприклад, як 

зазначається у доповіді професора університету провінції Квебек (Канада) 

Ненсі Тед, гарантія особистої недоторканості знаходиться в основі 

політичних і громадянських прав, однак вона майже нічого не означає, якщо 

людина голодує [375, с.11]. В дослідженні Міжнародної Ради з політики у 

галузі прав людини робляться висновки про те, що взаємозв’язок між 

правами – це не просто моральний принцип, що здійснення політичних і 

громадянських прав, зокрема таких, як право на інформацію, участь у 

політичних процесах, право на об’єднання, лежать в основі постійного 

надання якісних послуг місцевими органами влади [398, с. 18]. 

 Якість послуг безпосередньо залежить від ефективного управління на 

місцях. Ефективне управління пов’язується з ефективним розвитком і 

визначається як система повноважень по управлінню справами і наданню 

адміністративних послуг, що характеризується прозорістю при одночасному 

зниженні корупції, мобілізацією нових фінансових та людських ресурсів, 

розширенням правових гарантій приватної власності, залученням громадян у 

політичне життя. Особливо наголошується на залученні громадян до участі в 
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процесах управління та правовому захисті їх прав. ПРООН визначає 

ефективний розвиток як «цінності, заходи політики і організації, управління 

які відбуваються на основі принципів прав людини, тобто, рівності і 

недискримінації, широкого кола участі, підзвітності і верховенства закону» 

[399, с. 317]. Право людини на участь у прийнятті рішень, які стосуються її 

життя, що входить у поняття права на розвиток, являється загальною 

вимогою багатьох пактів і декларацій про права людини.  

 Ефективність управління залежить також не тільки від активності 

участі громадян у прийнятті відповідних рішень, а й від підзвітності органів 

місцевого самоврядування своїй громаді. Підзвітність як правило пов’язують 

з такими принципами ефективного управління, як верховенство закону й 

прозорість. Верховенство закону є необхідним для забезпечення сталості 

правової системи, що має принципове значення для залучення інвестицій, а  

прозорість являється одним з основних інструментів боротьби з корупцією. 

Тобто, підзвітність сприяє забезпеченню отримання благ та здійсненню прав 

людини. 

Особлива увага приділяється забезпеченню прав людини у великих 

муніципальних утвореннях, якими являються високо урбанізовані міста, де 

проживає найбільша кількість населення, котра постійно зростає. Цьому 

сприяють процеси глобалізації суспільства, розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, посилення інтеграційних процесів та масової 

міграції населення. Як зазначено в Ольборгській Хартії «Міста Європи на 

шляху до сталого розвитку», міста стали основними осередками суспільства і 

держави, центрами промисловості, ремесла, торгівлі, освіти та управління, 

сучасний стиль життя котрих, зокрема, використання території, розвитку 

транспорту, промислового виробництва, споживання і дозвілля, тобто, 

сучасний рівень життя, роблять міста по суті відповідальними за багато 

екологічних проблем, які стоять перед людством [333, с. 1]. В Хартії також 

зазначається, що стале життя людей на Землі неможливе без сталості 

місцевих спільнот, що місцевий (міський) уряд знаходиться найближче до 
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населення і розділяє відповідальність з урядами всіх рівнів за благополуччя 

людства і природи. Таким чином, великим і малим містами належить 

ключова роль в процесі зміни стилю життя населення, моделей виробництва 

та споживання на принципах сталого розвитку та використання переваг, 

внутрішнього потенціалу і привабливості наших міст в якості основи для 

локально-орієнтованих стратегій [333, с.1-2]. 

З одного боку великі мегаполіси надають можливості для комфортного 

проживання та економічного зростання населення, а з іншого – слугують 

джерелом надмірного використання природних ресурсів та забруднення 

довкілля, негативних тенденцій у соціальній сфері, що призводять до 

зубожіння деяких верств населення [89, с. 2]. Як зазначалося на спеціальній 

сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проводилася з метою надання допомоги 

місцевим громадам у вирішенні соціальних проблем, «коли один мільярд 

людей проживає у нетрях і в їх ряди щоденно вливаються нові й нові тисячі, 

це означає, що ми в реальності сидимо на соціальній бомбі з годинниковим 

механізмом, котрий непомітно відраховує час в багатьох перенаселених, 

вражених злиднями куточках нашої планети, вже й без цього 

перенавантаженої проблемами» [255, с. 3].  

За цих умов як ніколи необхідні нові методи в управлінні на місцях, 

засновані на демократичних і гуманістичних засадах та повазі до прав 

людини. Особливого значення набуває забезпечення права людини на 

розвиток своєї особистості. Чималу роль у цьому відіграють численні 

міжнародні заходи, направлені на розвиток місцевої демократії і визнання 

права членів  муніципальних громад на самостійне вирішення питань 

соціального, економічного, екологічного характеру як складових права 

людини на розвиток. Особливої уваги заслуговують заходи, які приймаються 

з цього питання Радою Європи, яка завжди надавала першочергове значення 

ролі демократії на місцевому і регіональному рівнях. Наприклад, створений 

для вирішення проблем місцевого самоврядування і покращення управління 

на місцях, Постійний Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи 
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(The Congress of Local and Regional Authorities), розробив довгострокову 

програму муніципальної політики з метою підвищення відповідальності 

муніципальних органів влади за якість управління та міського розвитку, яка 

знайшла своє відображення у прийнятій в 1992 році Європейській Хартії 

Міст [114, с. 1]. Хартія прийнята у вигляді рекомендації та визначає права 

громадян в Європейських містах, такі як право на гідне житло, транспорт, 

енергетику, безпечне довкілля, охорону здоров’я, культурне дозвілля, право 

на здійснення демократичного контролю над діяльністю муніципальної 

влади. Основою місцевої демократії було визнано мешканців 

муніципального утворення, які мають право як колективно, так і 

індивідуально приймати участь у вироблені політики міста та його 

управлінні. Тим самим знову було підтверджене право людини на розвиток 

своєї особистості. 

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи надає допомогу 

муніципальним утворенням у виробленні стратегічних програм розвитку. 

Такі програми, наприклад, розроблені багатьма містами Республіки Білорусь. 

Згідно з положеннями Національної стратегії сталого соціально-

економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2020 року 

ініціюються і реалізуються стратегії сталого розвитку територій - «Місцеві 

повістки-21», котрі рекомендуються урядом країни в якості найважливіших 

інструментів реалізації державної стратегії і елементів механізму 

регіональної політики. Це, на думку білоруських науковців, дозволяє 

«легалізувати» таку діяльність груп громадян (вони називаються «групами 

місцевих дій», «стратегічними комітетами», «громадськими радами» або 

просто «ініціативними групами»), до складу яких входять представники 

громадських, недержавних організацій, місцевих Рад депутатів і виконкомів, 

бізнесу, активні мешканці та інші об’єднання громадян [294, с. 3-6]. Цінність 

даного інструменту місцевого розвитку для Білорусі, на думку О. 

Сивогракова, полягає в тому, що на єдиній платформі принципів сталого 

розвитку відбувається об'єднання всіх активних сил (громадських і 
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державних); робота будується на принципах партнерства, відкритості; немає 

в ній і відомчої роз'єднаності: один з принципів роботи - комплексний підхід, 

при якому економічні, екологічні та соціальні (в широкому розумінні, що 

включає демократизацію, участь) цілі і механізми їх досягнення 

взаємопов'язані [294, с.3-6]. 

При плануванні й виробленні цільових програм і стратегій місцевого 

розвитку Міжнародна Рада з політики у галузі прав людини рекомендує 

використовувати систему прав людини, котра, на їх переконання, може 

допомогти в більш точній діагностиці загальної ситуації і визначення потреб 

населення, зокрема, змусить чиновників задатися питанням, які групи в 

суспільстві піддаються ризику дискримінації та соціальної ізоляції, і які 

послуги місцева адміністрація чітко зобов'язана надавати. Система прав 

людини допоможе місцевим органам влади і у визначенні ступеня (і 

кордонів) їх обов'язків з надання цих послуг і задоволенню потреб усіх 

виявлених груп, в розподілі обов'язків між конкретними чиновниками і 

встановлення сфер підзвітності,  прояснити обов'язки в частині звітності і 

розкриття інформації [194, с. 33]. 

Схожі програми розробляються й містами України. Наприклад,  

Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року, головними завданнями якої 

являється суттєве покращення комфорту і якості життя киян, активне 

зростання економіки міста, збільшення економічного добробуту, просування 

здорового способу життя, детальне опрацювання теми соціального 

забезпечення, вивчення потреб усіх верств населення, що потребують 

соціальної допомоги в рамках повноважень міста і на основі цього 

розроблення комплексного плану заходів як прямої допомоги із сторони 

міста, так і налагодження співпраці із міжнародними та національними 

організаціями, пропаганда соціальної відповідальності серед приватних 

підприємств міста тощо [310, с. 1-3]. 

В цілому у світі вже понад 6500 органів місцевої влади у більш як 100 

країнах світу вже ініціювали процес підготовки Місцевих програм розвитку. 
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Забезпечення реалізації права на розвиток своєї особистості на 

місцевому рівні покладено в основу і таких міжнародно-правових актів, як 

«Європейська Хартія з охорони прав людини у місті» (European Charter for 

the Safeguarding of the Human Rights in the City) [384, с. 2], «Концепція 

подальшого гармонійного розвитку міст та сприяння просуванню прав 

людини», прийнятої в 2010 році на всесвітньому форумі у Ріо-де-Жанейро 

[255, с.1], «Глобальний Статут порядку денного з прав людини в місті»   

(Global Charter-Agenda on Human Rights in the City) 2011 року [371, с. 1] та 

деяких інших. 

У просуванні ідеї права людини на розвиток своєї особистості чималу 

роль відіграє Програма Організації об’єднаних націй з населених пунктів 

ООН-Хабітат (The United Nations Human Settlements Programme), яка є 

продовженням Програми Розвитку ООН, і котра сприяє створенню у містах 

більш безпечних та здорових умов проживання з більш широкими 

можливостями для здійснення людини своїх прав шляхом роз’яснювально-

пропагандистської роботи, вироблення відповідної політики і налагодження 

зв’язків між урядами та громадянським суспільством. Цілями діяльності 

ООН-Хабітат, зокрема, являються підвищення місцевого потенціалу для 

раціонального міського управління, оперативного, ефективного реагування 

на міські проблеми демократично обраними та підзвітними місцевими 

органами влади, що діють у співробітництві з громадою, з метою 

задоволення потреб кожного члена і громади в цілому, в тому числі і 

реалізації права на розвиток [398, с. 2]. 

До програми ООН-Хабітат приєдналася і Україна, котра так само 

стикається з проблемами, пов’язаними з урбанізацією, забрудненням 

довкілля, недостатністю житла й енергозабезпечення  та багатьма іншими 

труднощами щодо забезпечення безпеки, життєздатності, продуктивності та 

розвитку.  Метою реалізації в Україні Програми ООН-Хабітат є надання 

практичної допомоги у розробці і провадженні на місцевому рівні нових 

форм, систем і методів організації і управління, адаптованих до міжнародних 
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стандартів у галузі розвитку, формуванні стратегічних програм розвитку із 

залученням широкого кола фахівців, представників місцевих органів влади та 

громадськості, науковців. За останні роки представники програми «ООН-

Хабітат Україна» набули позитивного досвіду в наданні допомоги 

муніципальним органам у стратегічному плануванні розвитку та залученні 

інвестицій, вирішенні проблем на місцевому рівні.  

Таким чином, Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, 

ООН-Хабітат та інші подібні організації, які за своєю сутністю не являються 

правозахисними організаціями, що безпосередньо опікуються правами 

людини, допомагають органам місцевих влад у забезпеченні економічних, 

соціальних та культурних прав людини, в тому числі і права на розвиток.  

Отже, успіх реалізації права людини на розвиток своєї особистості 

залежить від створення дієвого інституційного механізму забезпечення прав 

людини, в тому числі й права людини на розвиток своєї особистості, 

складовими якого є «інституційно-організаційний механізм» як 

структурована сукупність розгалуженої різнорівневої та взаємодіючої 

системи державних та інших інституцій і організацій, котрі приймають 

участь у забезпеченні права людини на розвиток своєї особистості, та 

«інституційно-інструментальний механізм» як система регулятивних засобів 

забезпечення здійснення права на розвиток своєї особистості, за допомогою 

яких здійснюється цілеспрямований, систематичний і результативний вплив 

державних органів влади на суспільні відносини з метою формування 

безпечного середовища життєдіяльності людини, активної громадянської 

позиції, соціальної згуртованості у подоланні перешкод й кризових явищ, 

задоволенні матеріальних, духовних і культурних потреб людини, з 

урахуванням інтересів нинішнього та прийдешнього поколінь, й, в кінцевому 

результаті, в реалізації мети права на розвиток своєї особистості. 

Розвиток демократії та поваги до прав людини, в тому числі й права 

людини на розвиток своєї особистості, залежать також від їх прогресу на 

місцевому рівні, від інтеграції демократичних принципів управління у 
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повсякденне життя, підвищення ефективності самоврядування та участі 

громадян в управлінні справами громади. Ефективне місцеве управління має 

важливе значення для розвитку інституту прав людини, в тому числі й права 

на розвиток своєї особистості. Просування і захист прав людини на 

місцевому рівні відбувається на фоні збільшення повноважень й 

відповідальності місцевих влад за забезпечення зростання рівня і якості 

життя людей, удосконалення соціальної системи,  створення сприятливого 

екологічного середовища та інших умов стабільного розвитку людини, 

розширення соціально-економічних можливостей людини  в процесі її 

життєдіяльності.  

3.3 Проблеми удосконалення конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості в Україні. 

 

В Україні право людини на розвиток своєї особистості у тому розумінні, 

що надається йому Декларацією про право на розвиток як невід’ємного права 

людини, не отримало належного нормативно-правового гарантування. 

Відсутні й наукові розробки щодо розгляду права на розвиток своєї 

особистості як правової  категорії.  

Переважна більшість вітчизняних фахівців різних галузей розглядають 

право на розвиток з позиції концепції сталого розвитку як процесу 

становлення соціально-економічних засад цивілізації нового типу. Однак, як 

нами зазначалося вище, виходячи із тексту Декларації про право на розвиток, 

всебічний економічний, соціальний, культурний і політичний процес 

розвитку являється об’єктом права людини на розвиток своєї особистості. 

При цьому, за твердженням, професора розвитку і прав людини 

Гарвардського університету, незалежного експерта з питань права на 

розвиток Комісії з прав людини ООН Арджуна Сенгупти, право на розвиток 

слід розуміти в двох аспектах: по-перше, як право на результат розвитку (де 

результатом виступає покращене здійснення прав людини, тобто найбільш 

повне і раціональне здійснення всіх прав і свобод людини при існуючій 
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обмеженості ресурсів), і, по-друге, як право на процес досягнення цього 

результату (програми, плани і політика розвитку, що здійснюються 

зобов'язаними суб'єктами в суворій відповідності зі стандартами в галузі прав 

людини) [396, с. 231-237]. Тобто результати розвитку, а також засоби і 

способи досягнення цих результатів складають процес розвитку, який 

розглядається в якості того, на що має право людина. Тому, безперечно, 

сталий розвиток як процес, направлений на підвищення добробуту всього 

населення й всіх осіб, є вкрай важливою передумовою забезпечення 

реалізації права людини на розвиток своєї особистості.  

За словами О. Петренко, існує безліч різних напрямків і способів, за 

якими може здійснюватися розвиток, однак моделі розвитку, які 

характеризуються накопиченням багатства і економічної потужності, але без 

поліпшення ситуації у галузі громадянських і політичних прав або рівності і 

соціальної справедливості, не можна вважати частиною такого процесу 

розвитку, який може вважатися об'єктом відповідного права людини [238, с. 

3-4]. Таким чином, продовжує автор, «право людини на розвиток можна 

визначити як право на певний процес розвитку, в якому всі права і основні 

свободи людини можуть бути здійснені в повному обсязі, але при цьому в 

ніякому випадку не слід розуміти право на розвиток як звичайну сукупність 

існуючих прав людини» [238, с. 5]. 

Права людини в усіх дослідженнях ООН розглядаються в якості 

стрижневого елемента концепції сталого розвитку, як основа забезпечення 

можливостей свободи вибору для людини, котра ототожнюється з безпекою 

людини, передусім, свободи від злиднів та нужденності. В багатьох наукових 

розробках простежується думка про те, що у фокусі сталого розвитку 

знаходиться людина, її цінності та умови існування, що розвиток економіки й 

функціонування природних систем являються не метою, а засобом 

забезпечення нормальних умов, гідного рівня життя й розвитку людини.   

Незважаючи на чималу кількість наукових доробок у галузі сталого 

розвитку, підходи до розуміння сутності цього процесу залишаються 
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неузгодженими. Розуміння сталого розвитку має розходження на 

концептуальному рівні в залежності від того, представником якого напряму 

чи галузі науки розглядається дане питання. За вірним зауваженням 

професора Т. Кравченко,  в Україні «досі не вироблено загальноприйнятого 

визначення такої складної наукової категорії, як «сталий розвиток», бракує 

наукових розробок щодо визначення сутності та специфіки регіонального і 

місцевого сталого розвитку, що свідчить про відсутність методологічного та 

методичного інструментарію проведення досліджень» [149, с. 4]. 

Відсутність єдиного підходу й одностайності щодо визначення поняття та 

сутності «сталого розвитку» є наслідком протилежного чи інакшого 

сприйняття й бачення світу, різних ідеологій, систем цінностей та інтересів. 

Як слушно зазначає прихильник міждисциплінарного підходу до вивчення 

проблеми сталого розвитку О. Кіндратець, вчені-економісти, наприклад, 

досліджують економічні основи управління сталим розвитком, вивчають 

проблеми ресурсозбереження і ефективного використання природних 

ресурсів, а соціологи і політологи розглядають соціальні і політичні чинники 

забезпечення сталого розвитку,  досліджують глобальні проблеми, їх 

соціальні наслідки та можливості за допомогою політичних важелів їх 

вирішити [135, с. 47].  

У галузях соціальних й гуманітарних наук при аналізі проблем сталого 

розвитку враховуються такі універсальні цінності й принципи, як 

солідарність, справедливість, боротьба з дискримінацією, гендерна рівність 

тощо. 

Наприклад, представник філософських наук Г. Нерсесян, робить спробу 

осягнути соціально-філософські аспекти інтерпретації поняття сталого 

розвитку і зазначає, що сталий розвиток є базовою моделлю і уособленням 

суспільства загального благополуччя, що поряд із тим, що структурно-

інституційна сутність сталого розвитку багатокомпонентна, в якій важливу 

роль відіграють економічна і екологічна компоненти, соціальний контекст 

сталого розвитку, на його думку, є чи не найвизначальнішим [212, с. 67-74]. 



 180 

Автор, намагаючись окреслити взаємозв‘язок між соціально-філософськими 

категоріями «справедливості» і «міри»  через розуміння розумних потреб, які 

виключно відповідають можливості розвитку людського роду, всебічному і 

гармонійному розвитку людини, визначає сталий розвиток як збалансовану 

(взаємоузгоджену) систему суспільних взаємовідносин, побудовану за 

мірками (детермінант – міра) соціальної справедливості організації 

структурно-інституційного життя суспільства в усіх ланках і сферах 

діяльності, у межах якої спостерігається гармонія людини із собою, гармонія 

між людьми і людини із суспільством [212, с.67-74]. З філософської точки 

зору концепція сталого розвитку окреслює шлях людства у майбутнє, котрий 

повинен пролягати через збереження й покращення навколишнього 

середовища та умов проживання з урахуванням інтересів прийдешніх 

поколінь. 

Вітчизняні автори, представники економічних наук та державного 

управління, пропонують узагальнену концепцію сталого розвитку, що 

спирається на теорію суспільного розвитку і стосується всіх рівнів 

державного управління. В її основі лежать загальнолюдські тенденції до 

локалізації та глобалізації суспільних перетворень, біорозмаїття, природної 

економіки, глобального потепління та зміни клімату [161, с. 8] тощо. 

Зокрема, сталий розвиток визначається як «система відносин суспільного 

виробництва, при якій досягається оптимальне співвідношення між 

економічним ростом, нормалізацією якісного стану природного середовища, 

ростом матеріальних і духовних потреб населення» [86, с. 12], «певна 

траєкторія довготермінового збільшення загального блага людства, яка 

поділяється на такі складові: соціально-економічну та техногенно-екологічну 

безпеки» [109, с. 16], «економічне зростання, за якого ефективно 

розв’язуються найважливіші проблеми  життєзабезпечення суспільства без 

виснаження, деградації і забруднення довкілля» [318, с. 31], «процес 

забезпечення функціонування територіальної системи із заданими 

параметрами в певних умовах протягом необхідного проміжку часу, що веде 
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до гармонізації факторів виробництва та поліпшення якості життя сучасних і 

наступних поколінь за обставин збереження і поетапного відтворення 

цілісності навколишнього середовища» [69, с. 30]. 

Фахівці з державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України розглядають поняття сталого розвитку 

як «збалансований розвиток, що характеризує властивість соціо-еколого-

економічної системи до самовідтворення, самопідтримування та протидії 

антропогенному впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, при якому 

забезпечуються економічне зростання та суспільне відтворення при 

досягненні якісного стану навколишнього середовища» і виділяють такі 

принципи сталого розвитку, як «повага і турбота до всіх живих 

співтовариств; поліпшення якості людського життя; збереження 

життєздатності і розмаїтості Землі; забезпечення сталого використання 

відновлюваних ресурсів; мінімізація виснаження невідновлюваних ресурсів; 

зміна індивідуальних позицій і діяльності» [195, с.8]. 

Академік М. Хвесик і доктор економічних наук І. Бистряков розглядають 

національно орієнтований сталий розвиток у трьох площинах: по-перше, з 

точки зору соціально-гуманітарних цільових настанов; по-друге, з 

урахуванням теоретичного забезпечення шляхів досягнення таких 

характеристик процесу, як стійкість і справедливість; по-третє, з позицій 

формування умов для самовідтворення сталого розвитку на основі наявних 

територіальних природних ресурсів (зокрема, за рахунок їх капіталізації), а 

також забезпечення корпоратизації економічного простору з відповідною 

інституціоналізацією природоресурсних відносин [337, с. 4-12]. 

А. Шаповалова, кандидат політичних наук, досліджуючи шляхи та 

напрямки використання міжнародних стандартів сталого розвитку, якими 

можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні, приходить 

до висновку, що «сталий розвиток громади» - це вироблення нової свідомості 

людства і громадянина конкретної території, нового ставлення до своєї 

діяльності, яке потребує узгодженості дій всієї світової цивілізації, 
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дотримання законів і норм, що забезпечують поєднання інтересів економіки, 

довкілля і добробуту людини як загальносвітових інтеграційних вимог 

людства [348, с. 2]. 

У цілому, за справедливим зауваженням А. Яншиної, трактування 

категорії концепції сталого розвитку в вітчизняних наукових джерелах є 

схожими між собою, а їх основний зміст, як правило, зводиться до того, що 

стратегія сталого розвитку являє собою безперервний процес формування, 

постійного удосконалення та реалізації за участю всіх членів суспільства 

довгострокового плану систематизованих й узгоджених заходів, спрямованих 

на досягнення економічного зростання без дискримінації екологічних і 

соціальних інтересів людства [360, с. 173-176]. 

Таким чином, як вірно зазначає О. Кузина, «сталий розвиток» - це 

багатокомпонентний, багатоаспектний й багатовимірний феномен: він має 

людський, економічний, екологічний, політичний, соціальний, культурний, 

духовно-моральний аспекти і не може бути зведений до якоїсь однієї 

складової, всі аспекти повинні доповнювати один одного й бути 

взаємозалежними у процесі розвитку [158, с. 10-12]. 

Існують розбіжності і щодо термінологічних тлумачень поняття «сталий 

розвиток», пов’язаних, як зазначалося нами вище, неоднаковим підходом до 

перекладу англійського «sustainable development». Тому деякими авторами 

використовуються такі терміни, як «стійкий», «збалансований», 

«стабільний», «комплексний», «постійний» та деякі інші, причому більшість 

надають перевагу і вважають більш вдалим перекладом з англійської та 

більш адекватним за змістом словосполучення «збалансований розвиток».  

На думку В. Лагно, найбільш правильною, є точка зору тих авторів, які 

стверджують, що сталий розвиток – це «безперервний процес задоволення 

потреб сьогодення і майбутніх поколінь», при цьому безперервність процесу 

розглядається ним як «неубутний темп зростання можливостей задовольняти 

потреби в тривалій перспективі, що можливо лише в тому випадку, якщо 

буде досягнутий баланс інтересів, гармонія між усіма підсистемами 
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соціально-економічної системи» [162, с. 20]. А фахівці Українського 

інституту досліджень навколишнього середовища використовують поняття 

«гармонійного розвитку» [249, с. 3]. 

Якщо йти за офіційними документами, то там вживається поняття 

«сталий розвиток». 

Концепція сталого розвитку, як зазначалося нами вище, є необхідною 

передумовою забезпечення реалізації права людини на розвиток своєї 

особистості. Тому направленість діяльності держави на розроблення 

концепції сталого розвитку як процесу модернізації країни свідчить про 

прийняття країною заходів щодо створення умов фактичного визнання  права 

людини на розвиток своєї особистості.   

Проблема сталого розвитку в Україні обговорюється достатньо 

тривалий час. В останні десятиліття створено значний науковий доробок, 

який заклав підґрунтя новим орієнтирам розвитку країни на засадах 

постіндустріальної економіки,  розроблення пропозицій втілення у державну 

політику механізмів подолання системних обмежень гуманізації суспільного 

розвитку. 

До таких доробок відноситься, передусім, розроблена фахівцями 

Національної Академії України Концепція переходу України до сталого 

розвитку. В її основу покладені ідеї і принципи, ухвалені міжнародно-

правовими документами, в тому числі Конференцією ООН з навколишнього 

середовища і сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), дев’ятнадцятою 

спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН («Ріо+5», 1997 р.) та 

Всесвітнім самітом зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі («Ріо+10», 2002 р.). 

Концепція визначає цілісну систему поглядів на збалансованість 

гуманістичного, соціального, економічного та екологічного розвитку 

України, правові основи, принципи, завдання та організаційні заходи 

переходу країни до сталого розвитку і є базовою для розробки відповідної 

стратегії, державних, регіональних та інших програм, проектів соціально-

економічного розвитку на найближчу і віддалену перспективу [207, с. 14-34]. 
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Зміст основних ідей  Концепції сталого розвитку знайшов законодавче 

закріплення в Указі Президента України «Про стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020» від 12 січня 2015 року, котра була прийнята на виконання 

плану дій «Україна – ЄС», що передбачає вжиття необхідних заходів щодо 

створення адміністративних структур і процедур для забезпечення 

стратегічного планування сталого розвитку та узгодженості дій між 

відповідними задіяними сторонами; завершення розробки та прийняття 

державної стратегії сталого розвитку, здійснення заходів для забезпечення її 

імплементації; передбачення заходів реалізації довготермінової стратегії; 

вжиття подальших заходів щодо включення питань захисту навколишнього 

середовища до політики у інших сферах, зокрема у галузі промисловості, 

енергетики, транспорту, регіонального розвитку та сільського господарства. 

Стратегія  визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові 

пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, 

організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України. 

Основним вектором розвитку являється забезпечення сталого розвитку 

держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення 

стандартів життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з 

передовими інноваціями [311, с. 1]. 

До прийняття Концепції окремі положення державної політики сталого 

розвитку були визначені у таких нормативно-правових актах, як Постанова 

ВР України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24 

грудня 1999 р., згідно якої державна політика повинна орієнтуватись на 

забезпечення сталого розвитку населених пунктів шляхом узгодження 

«соціального, економічного, містобудівного і екологічного аспектів розвитку 

населених пунктів та оточуючих територій» [251]; Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Комплексної програми реалізації на 

національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого 

розвитку, на 2003-2015 роки» від 26 квітня 2003 року, спрямована на 

розв'язання глобальних та загальносуспільних проблем в Україні з метою 
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забезпечення сталого розвитку [252], основні завдання якої полягали у 

ліквідації бідності, впровадженні моделей сталого виробництва і 

споживання, спрямованих на забезпечення життєдіяльності людини, охорона 

і раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної бази 

економічного і соціального розвитку (втратила чинність на підставі 

Постанови КМ № 704 від 22 червня 2011 р.); Концепція збалансованого 

(сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року, 

затверджена наказом Мінагрополітики України від 20 серпня 2003 р. № 280 

[143]. На вирішення окремих проблем сталого розвитку, зокрема, 

покращення й збереження навколишнього природного середовища, 

визначення політики, планування і управління сталим розвитком спрямовані 

«Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», 

Земельний, Лісовий, та Водний кодекси України, Кодекс України про надра, 

Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

«Про тваринний світ», «Про рослинний світ» тощо. 

Метою переходу України до сталого розвитку є забезпечення високої 

якості життя нинішнього і майбутніх поколінь шляхом збалансованого 

соціально-економічного і екологічного розвитку, відтворення навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природно-ресурсного 

потенціалу країни, забезпечення охорони здоров’я людини, її екологічної та 

соціальної захищеності. Досягнення цієї мети відповідає культурним і 

світоглядним цінностям українського народу, в історії та традиціях якого 

завжди було бережливе ставлення до землі, води, рослинного і тваринного 

світу, природи загалом [207, с. 14-34]. 

У теоретико-методологічному аспекті в національній парадигмі сталого 

розвитку, ураховуючи багатий міжнародний і національний досвід, на думку 

фахівців Інституту економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України, необхідно зробити нові акценти, 

поставивши, з одного боку, у центр розвитку людину та її інтереси в 
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конкретному середовищі життєдіяльності, а з іншого – забезпечити її 

потужним економічним інструментарієм, адекватним потребам виробництва 

і вимогам сталого й збалансованого природокористування [208, с. 41-42]. 

Сила ідеї сталого розвитку пояснюється тим, що вона відображає й 

одночасно спонукає приховану зміну в нашому баченні взаємозв’язку між 

економічною діяльністю людей і природним світом – замкненою 

екосистемою, що має скінченні матеріальні ресурси і не може збільшуватися. 

Така зміна приводить до переходу від економічного принципу кількісного 

збільшення (зростання) до якісного поліпшення (розвитку) як напряму 

майбутнього прогресу [206, с. 41-42]. 

Концепція сталого розвитку,  ґрунтуючись на засадах гуманності, 

справедливості й рівноправності, передбачає забезпечення економічного 

процвітання,  матеріального, екологічного і соціального благополуччя та 

безпеки людства, збереження навколишнього середовища і раціонального 

використання природних ресурсів. Задля цього державою і була прийнята 

національна стратегія сталого розвитку, розширюються інтеграційні процеси 

та міжнародне співробітництво, активізується  всебічна й конструктивна 

участь громадян у розвитку і у справедливому розподілі створюваних благ та 

підвищенні якості життя. Саме залучення громадян до участі  у всебічних 

економічних, соціальних, культурних і політичних процесах, направлених на 

постійне підвищення добробуту всього населення і являється гарантуванням 

реалізації права людини на розвиток своєї особистості. 

Однак, за слушним зауваженням деяких науковців, практична 

реалізація в Україні принципів сталого, збалансованого розвитку знаходиться 

на початковому етапі й здійснюється у досить складних політико-суспільних, 

соціально-економічних та екологічних умовах [96, с. 355-356]. Майже весь 

період після Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.) Україна була 

охоплена системною соціально-економічною кризою, а процес розбудови 

держави й становлення демократичного громадянського суспільства 

поєднувався з ринковими трансформаціями в усіх галузях і сферах 
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економіки. Як зазначає Г. Марушевський, «незважаючи на особливу гостроту 

екологічних, економічних і соціальних проблем, світоглядна парадигма 

збалансованого розвитку не набула достатнього поширення в Україні, а 

ухвалені на найвищому міжнародному рівні документи не знайшли 

належного відображення в інституційному розвитку, державній політиці, 

національних програмах та економічній практиці» [184, с. 14-23]. Як 

стверджує В. Середа, поза увагою держави залишилися такі важливі питання, 

як створення концептуального забезпечення імплементації та виконання 

рішень зі сталого розвитку; необхідність напрацювання реально діючих та 

науково обґрунтованих механізмів реалізації відповідних програмних 

документів; застосування громадських структур та використання наукових 

доробок у сфері соціально-економічних та екологічних аспектів сталого 

розвитку [305, с. 250].  

У цьому полягають національні особливості, проблеми й труднощі 

переходу України до моделі сталого – економічно, соціально й екологічно 

збалансованого – розвитку [96, с. 355-356]. 

Проблемними залишаються також питання інституційного 

забезпечення сталого розвитку. Під інституційним забезпеченням 

стимулювання сталого розвитку як країни в цілому, так і окремих регіонів 

вважається цілеспрямований систематичний вплив державних органів влади, 

спрямований на забезпечення високих соціальних, економічних та 

екологічних стандартів існування населення. Цей вплив полягає у 

використанні нормативно-правової бази та інформаційної бази, а також 

використовує програмно-технічні комплекси з управління даними [67, с. 66-

73].  І хоча в Україні є значні напрацювання в напрямку законодавчої бази 

щодо сталого розвитку, майже всі вони в більшості своїй містять лише 

декларативні норми, які не мають практичної реалізації в реальному житті. 

Тому деякими фахівцями висловлюється думка, що національне 

законодавство має стати на шлях систематизації через кодифікацію - 

створення Кодексу зі сталого розвитку, що стало б надзвичайно позитивним 
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зрушенням на користь становлення сталих процесів в Україні [112, с. 173-

179]. Крім необхідності ухвалення зазначеного вище кодексу конче потрібно, 

на думку Р. Євдокименко, розробити та прийняти Національний план дій з 

охорони навколишнього природного середовища та ресурсно-екологічну 

стратегію соціально-економічного розвитку держави, де значну увагу слід 

приділити посиленню повноважень Міністерства екології і природних 

ресурсів охорони навколишнього природного середовища у сфері інтеграції 

екологічної політики у галузеві, євроінтеграційної адаптації екополітики 

України, еколого-економічного регулювання, стратегічного планування 

переходу до сталого розвитку як запоруки його швидкої реалізації [112, 

с.173-179]. 

Негативно впливає на здійснення політики реалізації сталого розвитку 

відсутність спеціалізованого органу в структурі державного управління. На 

сьогодні в Україні немає єдиного інституційного органу, відповідального за 

вироблення й реалізацію єдиної політики розвитку (сталого, стійкого, 

збалансованого, стабільного, комплексного). Хоча певні спроби щодо 

утворення відповідного органу були зроблені. Так, ще у 1997 р. було 

утворено Національну комісію сталого розвитку України при Кабінеті 

Міністрів України як консультативно-дорадчий орган з питань визначення 

національної стратегії сталого розвитку, але через невиконання поставлених 

перед нею завдань у 2003 році вона була ліквідована. Натомість, в тому ж 

2003 році була створена Національна рада зі сталого розвитку України при 

Президентові України, однак її діяльність також не була результативною, 

тому у 2009 році було створено Національну раду зі сталого розвитку 

України, яку очолив Прем’єр-міністр України. У березні 2013 р. діяльність 

Національної ради зі сталого розвитку України також була припинена. 

Оцінюючи результати діяльності держави в контексті конституційно-

правового  закріплення принципів сталого розвитку Н. Янчук вірно відмічає, 

що ця робота мала неупорядкований, часом випадковий характер [359, с. 14-

15]. На її думку, «досить важливо на даному етапі говорити про формування 
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глобального конституційного стандарту, загальновизнаних еталонів 

конституційності, розширення конституційно-правового різноманіття, 

визначення універсальних цілей розвитку тощо» [359, с.14-15]. 

Можна погодитись і з думкою Т. Кравченко, що «для забезпечення 

незворотного переходу до сталого розвитку слід забезпечити як 

скоординованість дій влади на державному, регіональному та місцевому 

рівнях, так і активну участь наукових, освітніх, виробничих, фінансових, 

політичних та інших структур громадськості» [149, с. 14]. Ми підтримуємо 

також пропозицію даного автора щодо необхідності «піднесення на вищий 

виконавчий рівень держави/регіону/громади питань сталого розвитку», 

законодавчого закріплення його ідей й принципів, а також  створення 

оптимальних механізмів забезпечення сталого розвитку [149, с.15]. Для 

покращення ситуації необхідні реформи у сфері адміністративної та 

економічної децентралізації, фінансових ринків, системи соціальних послуг 

та участі громадян у процесі врядування та розвитку [305, с. 250]. 

Безперечно слушними є пропозиції В. Лагно щодо забезпечення 

сталого розвитку в Україні, серед яких можна виділити    «формування у 

населення системи потреб та етичних цінностей, відповідних принципам 

сталого розвитку; формування сучасної моделі споживання, відповідної 

принципам сталого розвитку (ресурсозберігаючої, оптимально-раціональної, 

екологобезпеченої, орієнтованої на пріоритетний духовно-соціальний 

розвиток людини); забезпечення розвитку соціальної сфери та соціальної 

інфраструктури на засадах сталості», «створення необхідних правових, 

організаційних, фінансових, матеріальних умов для забезпечення людського 

розвитку в усій його багатогранності» [162, с. 30]. 

Ми погоджуємося і з думкою А. Садовенко, що сталий розвиток 

можливий лише за умови участі у процесах управління широкого загалу, 

місцевих громад, неурядових організацій, безпосередньо громадян, що 

партисипативна демократія є іманентною рисою сталого розвитку, а участь 

громадян, формування громадянського суспільства, його вплив на різних 
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рівнях управління, і перш за все, на місцевому рівні, можуть забезпечити 

гласність, прозорість, підзвітність врядування і демократичний характер 

сталого розвитку [305, с. 338]. 

Однак, на сьогодні, як зазначено у Доповіді України, представленій в 

рамках Універсального періодичного огляду, доводиться констатувати 

недостатній прогрес у приведенні законодавства України вимогам Конвенції 

про доступ до інформації та інших, що стосуються питань сталого розвитку, 

у належному правовому механізмі забезпечення участі громадськості в 

процедурах оцінки впливу на навколишнє середовище, в дозвільних 

процедурах, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступі до 

правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, що не 

дозволяє належним чином реалізовувати право людини на участь в прийнятті 

екологозначимих рішень [103, с. 2-5]. У даному випадку мова йде, передусім, 

про Орхуську конвенцію, яка встановлює, що сталий розвиток можна 

забезпечити тільки шляхом залучення до роботи всіх зацікавлених сторін, 

пов'язує підзвітність органів управління і охорону навколишнього 

середовища, зосереджена на взаємодії між громадськістю та державними 

органами в умовах демократії і закладає основу нового процесу участі 

громадськості в переговорах і досягненні мети сталого і екологічно 

раціонального розвитку. Відповідно до конвенції засадничими положеннями 

(принципами) участі громадськості у прийнятті рішень являється: залучення 

громадськості на початковій стадії прийняття рішення, на якій є можливість 

вплинути на відповідне рішення; встановлення державою розумних строків 

для участі громадськості; забезпечення ефективного інформування 

громадськості про можливість її участі та ознайомлення з базовою 

інформацією про питання, що вирішується; забезпечення державою 

можливості подання громадськістю пропозицій і зауважень по питанню, що 

обговорюється; врахування державними органами пропозицій і зауважень, 

наданих громадськістю, при прийнятті відповідних рішень та інформування 

громадськості про прийняте рішення; відповідальність зацікавлених сторін за 
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невиконання чи неналежне виконання процедури громадської участі [139, с. 

3-7]. Ця Конвенція уявляє собою не тільки угоду в галузі навколишнього 

середовища - в ній також розглядаються такі питання, як підзвітність, 

гласність і здатність органів управління реагувати на вимоги громадськості. 

Аналогічно недостатньою є участь громадськості й в інших 

економічних, соціальних, культурних і політичних процесах управління, 

направлених на підвищення добробуту всього населення, прийнятті 

важливих для забезпечення життєдіяльності людини рішень, що порушує 

основні положення права людини на розвиток своєї особистості.  

Залишаються проблемними і не вирішеними питання правового 

упорядкування і вироблення юридичної конструкції  права людини на 

розвиток своєї особистості. Як правова категорія право на розвиток своєї 

особистості розглядається деякими вітчизняними науковцями, переважно, 

лише в доктрині міжнародного права. Наприклад, як невід’ємну частину 

сучасного міжнародного права розглядає право на розвиток М. Гребенюк [80, 

с. 11-18],  як міжнародне право розвитку визначає дане право Н. Якубовська 

[358, с. 317]. І. Братко вважає право на розвиток підгалуззю міжнародного 

економічного права, що, на його думку, «являє собою систему міжнародно-

правових норм і принципів, яка динамічно розвивається в умовах глобалізації 

та спрямована на регулювання міждержавних економічних відносин між 

різними за рівнем розвитку країнами у сфері забезпечення сталого розвитку 

кожної окремої країни та міжнародної спільноти загалом» [33, с. 33-38]. А на 

думку С. Романко, право на розвиток знаходиться на перетині трьох 

основних областей міжнародного права: міжнародного економічного права, 

міжнародного екологічного законодавства і міжнародного соціального права 

[282, с. 42-47]. 

З такою позицією важко погодитись, оскільки у самому міжнародному 

документі (Декларації про право на розвиток) чітко зазначено, що право на 

розвиток своєї особистості є невід’ємним правом людини. Якщо вже 

розглядати дане право крізь призму міжнародного права, то тут мова може 



 192 

йти про міжнародні стандарти прав людини, одним з яких і виступає право на 

розвиток. Стандарт, що конкретизує міжнародно-правовий принцип поваги 

права людини на розвиток. Такої думки, наприклад, дотримується А. 

Мурав’єв, котрий, розмірковуючи з позицій дуалістичної теорії 

міжнародного права, стверджує, що це саме те, що повинно бути визнане 

державами, трансформоване в їх внутрішнє право [203, с. 189-190]. За своїм 

змістом, на думку цього автора, право людини у відповідності з міжнародним 

стандартом уявляє собою «синтетичне», «зонтичне» право, оскільки вимагає 

визнання й здійснення всіх інших загальновизнаних прав і свобод у якості 

неподільних й взаємозалежних, хоча, й не зводиться до звичайної сукупності 

всіх інших прав людини, а виступає як «право на процес», «право на 

відповідну політику з боку держави» - розробку й здійснення національних 

та міжнародних програм розвитку, направлених на економічне зростання, на 

основі принципів правозахисного підходу (участі, недискримінації, 

транспарентності, підзвітності, рівності й справедливого розподілу благ), 

котрі повинні сприяти «покращенню вектору прав людини»,  тобто сприяти 

повній реалізації всіх чи частини прав людини без шкоди для інших прав 

людини [203, с.189-190]. 

Справедливим є зауваження О. Макаренкова, що незважаючи на 

велику увагу вчених до проблем розвитку і прав людини, низка теоретико-

правових питань гарантування права людини на розвиток у процесах 

трансформації правової системи відкритого суспільства наразі недостатньо 

досліджена [177, с.16-20]. Суспільство, на думку даного автора, може 

успішно розвиватися тільки тоді, коли воно відповідає принципу відкритості, 

який, з-поміж іншого, передбачає максимально можливий розвиток 

потенціалу людини до рівня, який дозволяє їй перманентно самостійно 

ухвалювати виважені рішення, тому, у зв’язку з цим кожній людині треба 

законодавчо забезпечити можливості для всебічного розвитку — оволодіння 

усіма необхідними знаннями та їх вільного застосування на своє благо і на 

користь людства. Розглядаючи гарантії права людини на розвиток як напрям 
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трансформації правової системи відкритого суспільства, О. Макаренков  

зазначає, що «право на розвиток як теоретичний концепт теорії правового 

статусу людини і більш широкого поняття «право  як суб’єктивна 

можливість людини» на щось (у даному випадку бути 

культурною/соціалізованою людиною) гарантується юридичними та загально 

соціальними засобами» [177, с.16-20].  

Але механізм забезпечення будь-якого права людини, в тому числі й 

права на розвиток своєї особистості, неможливий без його визнання на 

законодавчому рівні. Панує думка, що держава зобов'язана конституційно 

проголошувати тільки ті права і свободи, які зможуть бути забезпечені 

реально існуючою політичною, соціально-економічною, правовою та 

культурною базою суспільства. Але з іншого боку, як зазначають деякі 

науковці, багато прав і свобод людини носять природно-правовий характер і 

об'єктивно існують незалежно від їх нормативного схвалення [77, с. 7]. На 

погляд П. Горбачева, було б невірним вважати, що тільки позитивні права 

можуть розглядатися як єдино офіційно існуючі права громадян, бо в умовах 

подальшої демократизації, гуманізації суспільного життя держава вже не 

може вважати себе соціальною і правовою, якщо не закріплює в 

конституційному і поточному законодавстві хоча б найголовніші норми 

інших поколінь прав людини, ніж тих, що належать до класичної тріади прав 

[77, с. 42].  

Справедливим і вірним є твердження академіка Б. Топоріна, що 

«держава має і не може не мати найпершим обов’язком не тільки 

проголосити мовою закону непорушні права людини, а й забезпечити їх 

реалізацію відповідними засобами і механізмами, в тому числі правовими» 

[317, с. 14]. Тому, як слушно зазначають деякі автори, якщо право на 

розвиток буде визнане державою у її національному праві в якості права 

людини, конкретна людина зможе вимагати від цієї держави проведення 

такої політики, котра б сприяла реалізації даного права [202, с. 17] та його 

захисту.  
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Не вирішеними залишаються питання інституціонально-

організаційного забезпечення права на розвиток своєї особистості., що 

досягається за допомогою відповідних організаційних структур, до яких, 

передусім, належать органи державної влади та спеціалізовані державні 

установи у сфері розвитку. Тому вкрай необхідним являється створення 

Національної ради чи комісії з розвитку, відповідальної за: координацію 

діяльності щодо вироблення державної політики і принципів розвитку; 

надання допомоги уряду у підготовці національної стратегії й комплексних 

програм реалізації розвитку; розробку пропозицій щодо цілей й індикаторів 

розвитку з метою вирішення економічних, екологічних та соціальних 

проблем; створення сприятливих умов для консолідації зусиль і залучення 

громадянського суспільства до прийняття державних рішень і тим самим 

забезпечення реалізації права людини на розвиток своєї особистості. У своїй 

діяльності Національна рада повинна використовувати розроблені, цільовою 

групою високого рівня по здійсненню права на розвиток своєї особистості, 

критеріїв, які дозволяють: оцінити, якою мірою держава вживає заходи зі 

створення та підтримки національних і міжнародних механізмів, які 

формують сприятливі умови здійснення права на розвиток своєї особистості; 

функціонувати як важливий засіб для зацікавлених сторін для аналізу 

поточного стану реалізації права на розвиток своєї особистості і сприянню 

подальшого його здійснення на національному рівні; сприяти врахуванню 

практики реалізації права на розвиток своєї особистості в політиці і 

діяльності відповідних суб'єктів на національному рівні, включаючи різні 

фінансові та торговельні установи та інститути розвитку; оцінювати наслідки 

розвитку економічних програм і торгової політики на розвиток прав людини і 

права на розвиток своєї особистості [339, с. 2-4]. Нагадаємо, що цільова 

група по праву на розвиток була заснована відповідно до резолюції 2004/7 

Комісії з прав людини і рішенням 2004/249 ЕКОСОР являється, основне 

призначення котрої полягає у розробці критеріїв і рекомендацій з питань 

реалізації права на розвиток, які дозволяють перевести право на розвиток з 
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політики в сферу практичного застосування. Тобто, як бачимо, національні 

ради та інші подібні інституції покликані, передусім, сприяти здійсненню 

права людини на розвиток та створенню для цього відповідних умов, однією 

з яких являється перехід країни на шлях сталого розвитку. Тому, на нашу 

думку, у назві такого органу не потрібно використовувати слово «сталий», 

оскільки сталий розвиток є лише однією з головних умов забезпечення 

реалізації права на розвиток, а Національна рада повинна відповідати за 

здійснення права на розвиток в цілому. 

Отже, головними проблемами конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості в Україні являються: відсутність 

нормативно-правового закріплення права людини на розвиток своєї 

особистості й недостатність наукових досліджень щодо сутності і змісту 

зазначеного права; змішування понять «право людини на розвиток» і «сталий 

розвиток»; неузгодженість у визначенні поняття «сталий розвиток» та 

концептуальні розбіжності щодо визначення його змісту; певна 

безсистемність і невпорядкованість законодавства у сфері розвитку, 

недостатній прогрес у приведенні законодавства України вимогам 

міжнародних актів з питань розвитку, зокрема, що стосуються питань 

сталого розвитку;  неналежне забезпечення участі громадян у економічних, 

соціальних, культурних і політичних процесах управління, направлених на 

підвищення добробуту всього населення, та прийнятті важливих для 

забезпечення життєдіяльності людини рішень; відсутність організаційних 

структур, які дозволяють перевести право на розвиток своєї особистості з 

політики в сферу практичного застосування. 

З огляду на це, пропонуємо: 

- адекватне втілення права людини на розвиток своєї особистості в 

юридичні нормативи, а саме, закріплення концептуальної основи права на 

розвиток у Конституції України з подальшою деталізацією й конкретизацією 

у поточному галузевому законодавстві з визначенням ефективних механізмів 

і гарантій його реалізації; 
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- створення інституційно-організаційного механізму забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості на чолі з спеціалізованим 

органом виконавчої влади, відповідальним за вироблення державної політики 

розвитку, направлену на постійне підвищення добробуту всього населення й 

всіх окремих осіб, створення національних умов, сприятливих для здійснення 

у повному обсязі права на розвиток своєї особистості, в тому числі, 

забезпечення рівності можливостей для всіх у тому, що стосується доступу 

до справедливого розподілу досягнутих у ході розвитку благ, заохочення 

участі населення у всіх процесах і сферах управління в якості важливого 

фактору процесу розвитку; 

- удосконалення процесу формування й реалізації за участі всіх членів 

суспільства концепції і довгострокових планів переходу країни до сталого 

розвитку як необхідної передумови фактичного визнання й забезпечення 

реалізації права людини на розвиток своєї особистості, для чого 

упорядкувати нормативно-правове регулювання складових сталого розвитку, 

здійснити інституційну модернізацію системи державного управління, 

активізувати формування громадянських та консультативних інститутів і 

організацій для забезпечення суспільного діалогу  на всіх стадіях розробки 

адміністративних рішень, пов’язаних з питаннями сталого розвитку. 

 

Висновки до розділу 3: 

1. Міжнародний інституціональний механізм реалізації 

міжнародно-правових норм з прав людини, в тому числі і права на розвиток 

своєї особистості, включає систему органів і процедур  призначених для 

заохочення й захисту прав людини а також правових і організаційних засобів, 

що створюються спільними зусиллями держав з метою реалізації прийнятих 

у відповідності до норм міжнародного права зобов’язань держав з 

дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини. 

2. Найважливішою з міжнародних універсальних систем 

дотримання та захисту прав людини є механізм Організації Об’єднаних 
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Націй, головною метою й керівним принципом котрої являється заохочення 

та забезпечення прав людини і основних свобод. Прийняті під егідою ООН 

міжнародні договори в галузі розвитку і прав людини та створення 

договірних органів у даній сфері являються  наріжним каменем зусилля 

організації щодо заохочення і захисту права людини на розвиток  на 

національному та міжнародному рівнях. 

3. Інституціональний та інструментальний механізми ООН 

сприяють створенню сприятливого міжнародного середовища для здійснення 

права людини на розвиток своєї особистості. ООН та її  допоміжні органи у 

галузі розвитку  приймають невідкладні заходи з реалізації цілей й завдань, 

поставлених на всіх масштабних конференціях, зустрічах на вищому рівні і 

спеціальних сесіях ООН щодо реалізації права на розвиток, проводять 

дослідження й аналітичну роботу у сфері розвитку,  виявляючи й аналізуючи 

перешкоди на шляху повної реалізації права на розвиток своєї особистості як 

на національному так і на міжнародному рівнях, та розробляють 

рекомендації для урядів й інших учасників процесу розвитку щодо 

заохочення й захисту прав людини, в тому числі і права на розвиток своєї 

особистості, укріпленню методів належного управління за широкої участі 

громадськості, запровадження оптимального постійного механізму для 

створення умов забезпечення здійснення права на розвиток своєї особистості,  

сприяє у підготовці національних планів розвитку, спрямованих на 

забезпечення збалансованого економічного та соціального прогресу.  

4. У забезпеченні права людини на розвиток своєї особистості, як і 

інших прав людини, головна роль відводиться державам, котрі виступають 

основними гарантами здійснення й захисту прав людини. Необхідність 

обов’язку держави щодо забезпечення права на розвиток своєї особистості 

зумовлена, перш за все, тим, що це право органічно пов'язане з реалізацією 

інших основних прав і свобод людини, а його конституційні гарантії 

становлять невід'ємний компонент єдиної конституційної системи 

забезпечення і захисту прав і свобод людини і громадянина. 
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5. Конституційні обов'язки держави щодо забезпечення прав 

громадян носять постійний систематичний характер і вимагають високого 

ступеня активності держави у розвитку матеріального виробництва, 

економіки і удосконалення всіх сфер управління та соціальної політики 

держави. Реалізація зазначених обов’язків держави відбувається за 

допомогою інституційного механізму, котрий поряд з конституційними 

гарантіями входить у систему забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

6. Складовими інституційного механізму забезпечення прав 

людини, в тому числі й права людини на розвиток своєї особистості є 

«інституційно-організаційний механізм» як структурована сукупність 

розгалуженої різнорівневої та взаємодіючої системи державних та інших 

інституцій і організацій, котрі приймають участь у забезпеченні права 

людини на розвиток, та «інституційно-інструментальний механізм» як 

система регулятивних засобів забезпечення здійснення права на розвиток 

своєї особистості, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований, 

систематичний і результативний вплив державних органів влади на суспільні 

відносини з метою формування безпечного середовища життєдіяльності 

людини, активної громадянської позиції, соціальної згуртованості у 

подоланні перешкод й кризових явищ, задоволенні матеріальних, духовних і 

культурних потреб людини, з урахуванням інтересів нинішнього та 

прийдешнього поколінь, й, в кінцевому результаті, в реалізації мети права на 

розвиток своєї особистості. 

7. Розвиток демократії та поваги до прав людини, в тому числі й 

права людини на розвиток своєї особистості, залежать також від їх прогресу 

на місцевому рівні, від інтеграції демократичних принципів управління у 

повсякденне життя, підвищення ефективності самоврядування та участі 

громадян в управлінні справами громади. Просування і захист прав людини 

на місцевому рівні відбувається на фоні збільшення повноважень й 

відповідальності місцевих влад за забезпечення зростання рівня і якості 



 199 

життя людей, удосконалення соціальної системи,  створення сприятливого 

екологічного середовища та інших умов стабільного розвитку людини, 

розширення соціально-економічних можливостей людини  в процесі її 

життєдіяльності.  

8. Головними проблемами конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості в Україні являються: відсутність 

нормативно-правового закріплення права людини на розвиток своєї 

особистості й недостатність наукових досліджень щодо сутності і змісту 

зазначеного права; змішування понять «право людини на розвиток» і «сталий 

розвиток»; неузгодженість у визначенні поняття «сталий розвиток» та 

концептуальні розбіжності щодо визначення його змісту; певна 

безсистемність і невпорядкованість законодавства у сфері розвитку, 

недостатній прогрес у приведенні законодавства України вимогам 

міжнародних актів з питань розвитку, зокрема, що стосуються питань 

сталого розвитку;  неналежне забезпечення участі громадян у економічних, 

соціальних, культурних і політичних процесах управління, направлених на 

підвищення добробуту всього населення, та прийнятті важливих для 

забезпечення життєдіяльності людини рішень; відсутність організаційних 

структур, які дозволяють перевести право на розвиток з політики в сферу 

практичного застосування. 

9. З метою удосконалення конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості в Україні пропонуємо:  

- адекватне втілення права людини на розвиток своєї особистості в 

юридичні нормативи, а саме, закріплення концептуальної основи права на 

розвиток у Конституції України з подальшою деталізацією й конкретизацією 

у поточному галузевому законодавстві з визначенням ефективних механізмів 

і гарантій його реалізації; 

- створення інституційно-організаційного механізму забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості на чолі з спеціалізованим 

органом виконавчої влади, відповідальним за вироблення державної політики 
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розвитку, направлену на постійне підвищення добробуту всього населення й 

всіх окремих осіб, створення національних умов, сприятливих для здійснення 

у повному обсязі права на розвиток своєї особистості, в тому числі, 

забезпечення рівності можливостей для всіх у тому, що стосується доступу 

до справедливого розподілу досягнутих у ході розвитку благ, заохочення 

участі населення у всіх процесах і сферах управління в якості важливого 

фактору процесу розвитку; 

- удосконалення процесу формування й реалізації за участі всіх членів 

суспільства концепції і довгострокових планів переходу країни до сталого 

розвитку як необхідної передумови фактичного визнання й забезпечення 

реалізації права людини на розвиток своєї особистості, для чого 

упорядкувати нормативно-правове регулювання складових сталого розвитку, 

здійснити інституційну модернізацію системи державного управління, 

активізувати формування громадянських та консультативних інститутів і 

організацій для забезпечення суспільного діалогу  на всіх стадіях розробки 

адміністративних рішень, пов’язаних з питаннями сталого розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнюючи результати проведеного наукового дослідження 

конституційно-правового механізму забезпечення права людини на розвиток 

своєї особистості, слід зазначити, що:  

 

1. Витоки права людини на розвиток своєї особистості пов’язані із 

еволюцією теорії прав людини. Формування сучасного каталогу прав людини 

відбувалося під впливом різних ідейних течій наукової та суспільної думки, 

різних концепцій розуміння права. Права людини, їх характер, інтерпретація 

змінювалися із розвитком суспільних відносин, що визначали статус особи у 

державі, її соціальні можливості й характер життєдіяльності, виникненням 

нових проблем і завдань суспільства. На процес їхнього розширення 

вплинула конвергенція норм міжнародного і національного права, що 

допомогла взаємно збагатити  й підняти на новий щабель права людини. Із 

поглибленням глобальних проблем сучасності, таких як забруднення 

навколишнього середовища, боротьба за мир, подолання бідності й злиднів, 

виникає концепція «третього покоління прав людини» і, разом з нею, 

універсального «права людини на розвиток» що складає невід’ємну частину 

основних прав людини.  

2. Науково-технічний і соціальний прогрес, розвиток економічних 

та інших світових інтеграційних процесів, інтернаціоналізація політичної й 

культурної взаємодії різних країн та одночасне виникнення глобальних 

проблем і загроз, що стали результатом як природних процесів, так і 

негативного руйнуючого характеру діяльності людини,  відставання розвитку 

умов життя від  мінімально необхідних для гідного існування людини 

сприяли появі нових прав людини, які ще не отримали конституційно-

правового закріплення.   Одним з таких прав людини являється право на 

розвиток своєї особистості. 

3. Право людини на розвиток своєї особистості – це невід’ємні від 

особистості й гарантовані законодавством реальні можливості людини 
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реалізовувати власний потенціал у ході активної, вільної й конструктивної 

участі й сприянні у створенні та укріпленні справедливого й рівноправного 

миру й безпеки, у всеохоплюючому економічному, політичному, 

соціальному й культурному розвитку і справедливому розподілі створюваних 

у його ході благ, у забезпеченні охорони навколишнього середовища для 

задоволення власних потреб та в інтересах усіх, в тому числі й майбутніх 

поколінь, без будь-якої дискримінації за ознаками статі, етнічної 

приналежності, культури, релігії, економічного чи іншого статусу тощо. 

4. Зміст права людини на розвиток своєї особистості розкривається 

через концептуальне поняття «розвиток людини» та нормативне - «право на 

розвиток». Поняття «розвиток людини» ґрунтується на концепціях 

«людського розвитку», «сталого розвитку» і «сталого людського розвитку». 

Головні положення концепції «людського розвитку» зводяться до того, що 

всі люди являються не лише засобом, а й головною ціллю, соціо-

гуманістичним виміром і визначальною домінантою економічного розвитку, 

суб'єктом соціально-економічної еволюції. Розвиток людини відображає 

процес розширення можливостей і свободи вибору, рівень добробуту як засіб 

забезпечення гідного життя, що включає освіту, підвищення культурного 

рівня, безпеку, підвищення активності й ефективності участі в управлінні й 

прийнятті рішень, що стосуються різних аспектів розвитку, на місцевому і 

національному рівні. 

5. Концепція «сталого розвитку» виникла в сучасний період 

глобалізації світу і орієнтована на пошук балансу між економічною, 

соціальною й екологічною складовими розвитку, соціальний і гуманістичний 

характер якої проявляється в ідеї дотримання прав нинішнього й майбутніх 

поколінь. Аналіз міжнародно-правових і національних документів, 

регулюючих питання сталого розвитку, дає можливість зробити висновок, що 

формування концепції сталого розвитку означає об’єднання в єдину систему 

економічної, екологічної й соціальної сфер діяльності з метою вироблення 

нових підходів до формування політики збалансованого й керованого 
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розвитку суспільства, яке не руйнує своєї природної основи і забезпечує 

безперервний прогрес цивілізації, заснований на повазі до прав людини. 

Концепція «сталого розвитку» передбачає обов’язок держав до створення  

відповідної стратегії на національному рівні для забезпечення економічних і 

соціальних процесів розвитку, в той час, як «розвиток людини» означає 

реалізацію її потенціалу, стосується їх можливостей і свободи вибору. Таким 

чином, «сталий розвиток» виступає у якості забезпечення «розвитку 

людини». Дані поняття являються взаємопов’язаними і 

взаємодоповнюючими. При цьому концепція «сталого людського розвитку» 

передбачає такий розвиток, який не тільки призводить до економічного 

зростання, а й до справедливого розподілу його результатів. Парадигма 

сталого людського розвитку виходить з пріоритету людського життя та 

універсальності життєвих потреб, котрі являються сполучною ланкою, що 

об'єднує інтереси сучасних і майбутніх поколінь. 

6. Нормативне поняття «права людини на розвиток» включає: 

«право на участь»; «право на сприяння»; «право на користування» 

результатами розвитку. «Право на участь» передбачає, що кожна людина, як 

самостійно, так і разом з іншими людьми, використовуючи свої ресурси і 

здібності, приймаючи на себе відповідальність, може плідно брати участь в 

розробці і реалізації проектів і програм розвитку. «Право на участь» може 

здійснюватися у різних формах: від пасивної присутності чи висловлювання 

власних думок, випадкових консультацій до реальних, таких, що 

передбачають активні дії. «Право на сприяння» можна визначити, передусім, 

як налагодження конструктивного діалогу та партнерських відносин між 

людиною (колективом людей, спілкою, товариством, громадою) з 

державними чи муніципальними органами або іншими, відповідальними за 

розвиток, структурами у просуванні ідей розвитку та забезпечення гідного 

життя людини.  «Право користування» полягає у вільному доступі людини до 

результатів програм розвитку й можливості отримання соціальних та інших 

суспільно значущих послуг і благ.  
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7. Суб’єктами права на розвиток визнаються кожна людина, всі 

народи й держави. Тобто, право на розвиток являється одночасно 

колективним й індивідуальним правом людини.   Головна відповідальність за 

економічний й соціальний розвиток, за створення національних й 

міжнародних умов, котрі сприяють здійсненню права на розвиток, покладена 

на держави. 

8. Теоретична проблема визначення місця права людини на 

розвиток своєї особистості об’єктивно випливає з відсутності його 

термінологічного конституційно-законодавчого закріплення й входження у 

каталог інших конституційних прав людини. На підставі логічного аналізу 

зроблений висновок, що право людини на розвиток своєї особистості є 

специфічним, таким, що займає в системі прав людини особливе місце і є 

основою для розвитку інших прав. Воно виступає нормативною формою 

взаємодії людини й держави з метою формування належних умов існування й 

життєдіяльності людини та нормального функціонування держави й 

суспільства в цілому, являється невід’ємним правом людини, носить 

комплексний характер й органічно пов’язане як з особистими правами 

людини, такими як право на життя, право на гідність, свободу і безпеку, без 

яких реалізація права на розвиток була б неможливою,  так і соціальними 

правами, котрі у сукупності пов’язані з людиною, здійснення котрих було б 

неефективним без реалізації права на розвиток своєї особистості. Оскільки 

права людини включають комплекс понять, що характеризують людину як 

соціальну і духовну істоту, передбачають можливості людини отримувати 

певні соціально-економічні блага для забезпечення своєї життєдіяльності і 

розвитку своєї особистості, саме право на розвиток передбачає право людини 

приймати участь у такому економічному, соціальному, культурному й 

політичному розвиткові, при якому можуть бути повністю здійснені всі права 

людини і основні свободи. Це дає можливість вважати право на розвиток 

своєї особистості, ланкою, що об’єднує всі групи прав людини.   
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9. Реалізація права людини на розвиток своєї особистості є 

процесом здійснення на практиці закріплених у конституції й інших 

законодавчих актах можливостей людини щодо всебічного розвитку та 

повного самовираження на основі її активної вільної й конструктивної участі 

у розвитку і справедливому розподілі створюваних у його ході благ і при 

якому можуть бути повністю здійснені всі права і основні свободи людини та 

забезпечена свобода від злиднів й свобода від страху. Право людини на 

розвиток своєї особистості забезпечується системою загальних для всіх прав 

і свобод конституційних гарантій й системою спеціальних політичних, 

економічних, соціальних та юридичних гарантій, які обумовлені специфікою 

й особливостями права на розвиток своєї особистості, а також системою 

міжнародно-правових гарантій. Гарантії забезпечення права на розвиток 

можна визначити як сукупність умов, правових засобів й способів, 

встановлених Конституцією України та законами України, за допомогою 

котрих держава покладає на себе зобов’язання із забезпечення сприятливих 

умов життєдіяльності людини з метою її розвитку, захисту громадян від 

неправомірних рішень і дій органів державної влади, місцевого 

самоврядування та посадових осіб, що суперечать нормам конституційного 

законодавства та перешкоджають реалізації права людини на розвиток своєї 

особистості.  

10. Механізм забезпечення реалізації права на розвиток своєї 

особистості являє собою складну й багатогранну систему взаємопов’язаних  

умов, засобів, способів та факторів, котрі забезпечують активну правомірну 

поведінку самих індивідів та діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та посадових осіб, направлених на забезпечення 

реалізації передбачених Конституцією та законами України можливостей 

громадян користуватися певними соціальними та іншими благами з метою 

розвитку, надають громадянам можливість звертатися до передбачених 

законодавством засобам захисту та поновлення своїх законних прав у 

випадку їх порушення. 
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11. Соціально-економічні умови і гарантії забезпечення права 

людини на розвиток своєї особистості визначають стан людини у сфері праці 

і побуту, зайнятості, соціальної захищеності й добробуту, виступають у 

якості сприятливої середи та матеріальної основи реалізації всього 

комплексу прав людини, в тому числі й права людини на розвиток, оскільки 

повноцінний розвиток людини, передусім, фізичний, неможливий без 

матеріальної  бази її існування та забезпечення гідного рівня життя. 

12. Повноцінне здійснення права людини на розвиток своєї 

особистості не може відбуватися в умовах небезпеки і загроз її життю і 

здоров’ю.  Екологічно безпечне і мирне середовище життєдіяльності людини, 

яке не загрожує її життю, здоров’ю та свободі, яке дозволяє вести гідне й 

повноцінне життя і при якому ресурси, енергія і творчі здібності людини 

направлені на економічний, соціальний, інтелектуальний, духовний і 

культурний розвиток слугує основною передумовою здійснення права 

людини на розвиток своєї особистості. 

13. Міжнародний інституціональний механізм реалізації 

міжнародно-правових норм з прав людини, в тому числі і права на розвиток 

своєї особистості, включає систему органів і процедур  призначених для 

заохочення й захисту прав людини а також правових і організаційних засобів, 

що створюються спільними зусиллями держав з метою реалізації прийнятих 

у відповідності до норм міжнародного права зобов’язань держав з 

дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини. Найважливішою з 

міжнародних універсальних систем дотримання та захисту прав людини є 

механізм Організації Об’єднаних Націй, головною метою й керівним 

принципом котрої являється заохочення та забезпечення прав людини і 

основних свобод. Прийняті під егідою ООН міжнародні договори в галузі 

розвитку і прав людини та створення договірних органів у даній сфері 

являються  наріжним каменем зусилля організації щодо заохочення і захисту 

права людини на розвиток  на національному та міжнародному рівнях. 
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14. Інституціональний та інструментальний механізми ООН 

сприяють створенню сприятливого міжнародного середовища для здійснення 

права людини на розвиток своєї особистості. ООН та її  допоміжні органи у 

галузі розвитку  приймають невідкладні заходи з реалізації цілей й завдань, 

поставлених на всіх масштабних конференціях, зустрічах на вищому рівні і 

спеціальних сесіях ООН щодо реалізації права на розвиток своєї особистості, 

проводять дослідження й аналітичну роботу у сфері розвитку,  виявляючи й 

аналізуючи перешкоди на шляху повної реалізації права на розвиток своєї 

особистості як на національному так і на міжнародному рівнях, та 

розробляють рекомендації для урядів й інших учасників процесу розвитку 

щодо заохочення й захисту прав людини, в тому числі і права на розвиток 

своєї особистості, укріпленню методів належного управління за широкої 

участі громадськості, запровадження оптимального постійного механізму для 

створення умов забезпечення здійснення права на розвиток своєї особистості,  

сприяє у підготовці національних планів розвитку, спрямованих на 

забезпечення збалансованого економічного та соціального прогресу.  

15. У забезпеченні права людини на розвиток своєї особистості, як і 

інших прав людини, головна роль відводиться державам, котрі виступають 

основними гарантами здійснення й захисту прав людини. Необхідність 

обов’язку держави щодо забезпечення права на розвиток зумовлена, перш за 

все, тим, що це право органічно пов'язане з реалізацією інших основних прав 

і свобод людини, а його конституційні гарантії становлять невід'ємний 

компонент єдиної конституційної системи забезпечення і захисту прав і 

свобод людини і громадянина. Конституційні обов'язки держави щодо 

забезпечення прав громадян носять постійний систематичний характер і 

вимагають високого ступеня активності держави у розвитку матеріального 

виробництва, економіки і удосконалення всіх сфер управління та соціальної 

політики держави. Реалізація зазначених обов’язків держави відбувається за 

допомогою інституційного механізму, котрий поряд з конституційними 
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гарантіями входить у систему забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. 

16. Складовими інституційного механізму забезпечення прав 

людини, в тому числі й права людини на розвиток своєї особистості є 

«інституційно-організаційний механізм» як структурована сукупність 

розгалуженої різнорівневої та взаємодіючої системи державних та інших 

інституцій і організацій, котрі приймають участь у забезпеченні права 

людини на розвиток своєї особистості, та «інституційно-інструментальний 

механізм» як система регулятивних засобів забезпечення здійснення права на 

розвиток, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований, систематичний 

і результативний вплив державних органів влади на суспільні відносини з 

метою формування безпечного середовища життєдіяльності людини, 

активної громадянської позиції, соціальної згуртованості у подоланні 

перешкод й кризових явищ, задоволенні матеріальних, духовних і 

культурних потреб людини, з урахуванням інтересів нинішнього та 

прийдешнього поколінь, й, в кінцевому результаті, в реалізації мети права на 

розвиток своєї особистості. 

17. Розвиток демократії та поваги до прав людини, в тому числі й 

права людини на розвиток своєї особистості, залежать також від їх прогресу 

на місцевому рівні, від інтеграції демократичних принципів управління у 

повсякденне життя, підвищення ефективності самоврядування та участі 

громадян в управлінні справами громади. Просування і захист прав людини 

на місцевому рівні відбувається на фоні збільшення повноважень й 

відповідальності місцевих влад за забезпечення зростання рівня і якості 

життя людей, удосконалення соціальної системи,  створення сприятливого 

екологічного середовища та інших умов стабільного розвитку людини, 

розширення соціально-економічних можливостей людини  в процесі її 

життєдіяльності.  

18. Головними проблемами конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості в Україні являються: відсутність 
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нормативно-правового закріплення права людини на розвиток своєї 

особистості й недостатність наукових досліджень щодо сутності і змісту 

зазначеного права; змішування понять «право людини на розвиток» і «сталий 

розвиток»; неузгодженість у визначенні поняття «сталий розвиток» та 

концептуальні розбіжності щодо визначення його змісту; певна 

безсистемність і невпорядкованість законодавства у сфері розвитку, 

недостатній прогрес у приведенні законодавства України вимогам 

міжнародних актів з питань розвитку, зокрема, що стосуються питань 

сталого розвитку;  неналежне забезпечення участі громадян у економічних, 

соціальних, культурних і політичних процесах управління, направлених на 

підвищення добробуту всього населення, та прийнятті важливих для 

забезпечення життєдіяльності людини рішень; відсутність організаційних 

структур, які дозволяють перевести право на розвиток з політики в сферу 

практичного застосування. 

19. З метою удосконалення конституційно-правового забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості в Україні пропонуємо:  

- адекватне втілення права людини на розвиток своєї особистості в 

юридичні нормативи, а саме, закріплення концептуальної основи права на 

розвиток своєї особистості у Конституції України з подальшою деталізацією 

й конкретизацією у поточному галузевому законодавстві з визначенням 

ефективних механізмів і гарантій його реалізації; 

- створення інституційно-організаційного механізму забезпечення 

права людини на розвиток своєї особистості на чолі з спеціалізованим 

органом виконавчої влади, відповідальним за вироблення державної політики 

розвитку, направлену на постійне підвищення добробуту всього населення й 

всіх окремих осіб, створення національних умов, сприятливих для здійснення 

у повному обсязі права на розвиток своєї особистості, в тому числі, 

забезпечення рівності можливостей для всіх у тому, що стосується доступу 

до справедливого розподілу досягнутих у ході розвитку благ, заохочення 
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участі населення у всіх процесах і сферах управління в якості важливого 

фактору процесу розвитку; 

 - удосконалення процесу формування й реалізації за участі всіх членів 

суспільства концепції і довгострокових планів переходу країни до сталого 

розвитку як необхідної передумови фактичного визнання й забезпечення 

реалізації права людини на розвиток своєї особистості, для чого 

упорядкувати нормативно-правове регулювання складових сталого розвитку, 

здійснити інституційну модернізацію системи державного управління, 

активізувати формування громадянських та консультативних інститутів і 

організацій для забезпечення суспільного діалогу  на всіх стадіях розробки 

адміністративних рішень, пов’язаних з питаннями сталого розвитку. 
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