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Анотація: 

У пропонованому дослідженні автори в муніципально-правовому аспекті аналізують сутнісно-

змістову характеристику права на стійкий (збалансований) розвиток. Тривалий час законодавство країн 

ЄС, в тому числі й муніципальне, намагається максимально широко застосовувати принцип стійкого (зба-

лансованого) розвитку та стратегічної орієнтації при врегулюванні суспільних відносин. Даний принцип 

безпосередньо стосується основоположних засад майбутнього розвитку людини, локальних спільнот, а та-

кож людства в цілому. Він здійснює вагомий вплив на розвиток сучасної системи прав і свобод людини і 

громадянина, механізму їх забезпечення, адже полягає у пошуку оптимальної моделі реалізації людиною 

своїх можливостей з урахуванням потреб майбутніх поколінь. 

Abstract: 

Іn the proposed study, the authors in the municipal-legal aspect analyze the substantive characteristics of the 

right to sustainable (balanced) development. For a long time, the legislation of the EU countries, including munic-

ipal ones, has been trying to apply the principle of sustainable (balanced) development and strategic orientation in 

the settlement of public relations as widely as possible. This principle directly applies to the fundamental principles 

of future human development, local communities, and humanity as a whole. It has a significant impact on the 

development of the modern system of human and civil rights and freedoms, the mechanism of their provision 

because it is to find the optimal model of human realization of their capabilities, taking into account the needs of 

future generations. 
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Вступ. Перелік визнаних міжнародною спіль-

нотою прав і свобод людини не лише залишається 

незмінним, а й поступово розширюється з огляду на 

визнання та закріплення в міжнародному та націо-

нальному праві принципу невичерпності прав та 

свобод людини і громадянина. В усі часи розвиток 

прав і свобод людини супроводжувався істотними 

змінами у суспільному житті та свідомості людей. 

Становленню прав третього покоління сприяла 

міжнародна ситуація, оскільки вони стали наслід-

ком більш глибокого розуміння різного роду пере-

шкод, що заважали реалізації прав першого і дру-

гого поколінь. Ідея, що лежить в основі прав треть-

ого покоління – це ідея соціальної солідарності, що 

«дозволить людям повністю розкрити свій потен-

ціал за допомогою спільної участі в соціальному 

житті різних співтовариств, до яких вони належать» 

[1, с. 59]. Відповідно, ці права включають колек-

тивні права суспільства або народів, а саме: «право 

на мир, навколишнє середовище, самовизначення 

нації, суверенітет» [2, с. 46]. Серед цих прав слід 

виокремити право на розвиток, що виходить за 

межі економічного зростання та має політичний, 

соціальний та правовий зміст. 

Метою статті є змістова характеристика права 

на розвиток та його муніципально-правовий вимір. 

Від створення належних умов, які сприятимуть 

різносторонньому розвитку окремої особи, локаль-
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ної суспільної групи в кінцевому результаті зале-

жить розвиток громадянського суспільства в 

цілому. У зв’язку із цим право на розвиток є одним 

із найважливіших складових системи прав і свобод 

людини і громадянина. Власне, багато в чому, саме 

право на розвиток виступає своєрідним індикато-

ром рівня готовності суспільства та держави до де-

термінованих глобалізаційними процесами тенден-

цій соціального, економічного, екологічного, пра-

вового тощо поступу. Особливо, якщо поглянути на 

відповідне право крізь призму концепту стійкого 

(збалансованого) розвитку як загальноприйнятого 

та основоположного, принаймні на період до 2030 

року. Адже з урахуванням сучасних глобалізацій-

них тенденцій саме стійкість (збалансованість) ро-

звитку економічної, соціальної та екологічної сфер 

життєдіяльності виступає в якості одного із 

невід’ємних елементів людського розвитку.  

Законодавство провідних країн світу уже не 

перше десятиліття спрямоване на формування нор-

мативної основи для врегулювання суспільних 

відносин з урахуванням принципу стійкого (збалан-

сованого) розвитку та стратегічної орієнтації. 

Останній стосується базових, основоположних за-

сад майбутнього розвитку кожної людини, локаль-

ного суспільства, людства в цілому. Водночас, да-

ний принцип уже сьогодні здійснює вагомий вплив 

на розвиток системи прав і свобод людини і грома-

дянина, механізму їх забезпечення, адже стосується 

найважливіших сфер її життєдіяльності, зокрема 

таких як економічна, соціальна та екологічна і по-

лягає у пошуку оптимальної моделі реалізації лю-

диною своїх можливостей з урахуванням потреб 

майбутніх поколінь. 

Сьогодні фактично для кожної держави Цілі 

стійкого розвитку повинні детермінувати появу 

оновленої системи взаємоузгоджених управлінсь-

ких заходів за економічним, соціальним та еко-

логічним (природоохоронним) вимірами, спрямо-

вану на формування суспільних відносин на заса-

дах довіри, солідарності, рівності поколінь, 

безпечного навколишнього середовища. При цьому 

основою стійкого розвитку є невід’ємні права лю-

дини на життя та повноцінний розвиток [3].  

У сучасному світі визнання, дотримання, за-

хист прав і свобод людини є одним із найваж-

ливіших обов’язків держави. У XXI ст. світ перебу-

ває в стані постійної модернізації, гармонізації ін-

тересів держав і народів, безпрецедентного 

розширення інформаційного простору і необ-

хідності адаптації до постійно мінливих життєвих 

умов. У подібній ситуації дотримання права кожної 

людини на розвиток є невід’ємною і вкрай важли-

вою складовою стабільності [4, с. 328]. Значно ак-

туалізується дана теза з урахуванням наслідків пан-

демії, спричиненої COVID-19. 

В тексті Конституції України, а саме у статті 

23 зазначається, що «кожна людина має право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при 

цьому не порушуються права і свободи інших лю-

дей, та має обов'язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її осо-

бистості» [5]. Як зауважують вчені-правознавці С. 

І. Максимов та П. М. Рабінович, вказане конститу-

ційне право слід розуміти як здатність викори-

стання індивідом гарантованих в Основному Законі 

правових можливостей для здійснення особистих 

інтересів задля реалізації внутрішнього потенціалу 

та творчої самореалізації особи. При цьому право 

на вільний розвиток особистості має, за тверджен-

ням вчених, складний інтегральний характер. «Як 

універсальний вираз свободи воно комплексно ви-

ражає сутність усіх інших конституційних прав і 

свобод та водночас реалізується через інші консти-

туційні права і свободи людини. Воно також 

поєднує в собі властивості як негативних прав 

(тобто передбачає невтручання держави і суспіль-

ства у реалізацію життєвого шляху індивіда), так і 

прав позитивних (тобто вимагає створення еко-

номічних, соціальних, політичних, культурних та 

інших необхідних умов своєї реалізації)» [6, с. 164].  

В загальному розумінні людський розвиток ін-

терпретується як підвищення рівня та якості життя 

населення за допомогою задоволення його ма-

теріальних, духовних і соціальних потреб [7, с. 

376]. Концепція людського розвитку охоплює най-

важливіші проблеми суспільного розвитку, такі як 

економічне зростання, зайнятість, розподіл ма-

теріальних і духовних благ, соціальний захист, 

надання соціальних послуг, рівноправність. Вона 

розглядає їх з погляду інтересів людини, розши-

рення індивідуальних можливостей вибору у всіх 

сферах діяльності та є вирішальною складовою сус-

пільного прогресу.  

Людський розвиток – це безперервний процес 

нарощування можливостей людини через підви-

щення її потенціалу та розширення функцій, який 

має забезпечити кожному члену суспільства макси-

мальну реалізацію можливостей в усіх сферах жит-

тєдіяльності. При цьому основними умовами зали-

шаються: довге та здорове життя, доступ до необ-

хідних для забезпечення гідного рівня життя 

ресурсів, участь у житті суспільства [8, с. 5], куль-

турному розвитку та можливість реального захисту 

порушених прав і свобод. Виходячи з цього, право 

на людський розвиток є визначальним маркером 

сучасної соціальної держави, що базується на прин-

ципах соціальної справедливості та верховенства 

права [9, с. 324]. До розрахунку регіонального ін-

дексу людського розвитку включено 33 показники, 

об’єднані у 6 блоків відповідно до основних ас-

пектів людського розвитку: Такими блоками є: 1. 

Відтворення населення; 2. Соціальне становище; 3. 

Комфортне життя; 4. Добробут; 5. Гідна праця; 6. 

Освіта [10].  

Усьому зазначеному вище відповідає ро-

зуміння права на розвиток, закріплене в одноймен-

ній Декларації про право на розвиток, яка була 

прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 

1986 року [11]. Так, право на розвиток є 

невід'ємним правом людини, в силу якого кожна 

людина і всі народи мають право брати участь в та-

кому економічному, соціальному, культурному та 

політичному розвитку, при якому можуть бути по-
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вністю здійснені всі права людини та основні сво-

боди, а також сприяти йому і користуватися його 

благами (стаття 1). 

Відправною точкою для розуміння права на 

розвиток є тлумачення його як одного з прав лю-

дини, рівноцінного всім іншим правам. За жодних 

обставин його не слід вважати всеосяжним «супер-

правом», або ж, навпаки, максимально обмеженим 

«міні-правом». Швидше за все воно являє собою 

право, подібне іншим універсальним, невід'ємним, 

взаємопов'язаним, взаємозалежним і неподільним 

прав людини [12, с. 2]. Право на розвиток можна 

розглядати як вектор різних прав, включаючи право 

на харчування, право на доступ до медичних по-

слуг, право на освіту, право на забезпечення жит-

лом та інших економічних, соціальних, культурних, 

цивільних і політичних прав разом з економічним 

розвитком. При цьому вказане право людини буде 

виконуватися тільки у випадку, якщо всі права бу-

дуть виконуватися або якщо принаймні одне право 

буде виконуватися, а інші права не будуть порушу-

ватися. Якщо деякі права виконуються в той час, як 

окреме право порушується, не може бути й мови 

про повне виконання прав людини на розвиток [13]. 

Зауважимо, що муніципально-правовий вимір 

права на розвиток спонукає нас подивитися на 

нього як на однин із ефективних засобів реалізації 

низки Цілей стійкого розвитку 2030. Взяти хоча б 

для прикладу Ціль № 11 «Стійкий розвиток міст та 

спільнот». У Порядку денному на період до 2030 

року зазначається, що поряд з іншими нормативно-

правовими документами він спирається на Декла-

рацію про право на розвиток (пункт 10) і визнає, що 

повага прав людини, включаючи право на розвиток, 

є необхідною попередньою умовою забезпечення 

миру і безпеки, а отже, стійкого розвитку (пункт 

35). 

Також важливо відмітити певну схожість в 

природі права на розвиток та конституційного 

права на участь у місцевому самоврядуванні. А 

випливає така схожість із урахування правового по-

ложення людини в системі місцевого самовряду-

вання, яка характеризується органічною єдністю 

індивідуальних муніципальних прав і свобод, котрі 

належать кожному жителю окремо і можуть бути 

реалізовані окремим членом територіальної гро-

мади незалежно від інших її членів та колективних 

муніципальних прав і свобод, реалізація яких мож-

лива лише за допомогою колективних дій усіх чи 

більшості членів територіальної громади. За допо-

могою цього забезпечується, з одного боку, люди-

ноцентристська орієнтація місцевого самовряду-

вання і, з іншого –інтеграція автономних, 

індивідуалістичних начал муніципальної свободи з 

принципами колективізму, общинності на місце-

вому рівні організації політичного та соціально-

економічного життя [14, с. 229].  

Право на розвиток є одночасно індивідуаль-

ним і колективним правом. Воно належить кож-

ному індивіду й водночас усім людям [15, с. 3]. При 

цьому, є людиноцентристсько орієнтованим, адже 

згідно ч. 1 статті 2 Декларації про право на розви-

ток, саме людина є основним суб'єктом процесу ро-

звитку і повинна бути активним учасником і бене-

фіціарієм права на розвиток. Це означає, що в 

центрі уваги стратегій і програм розвитку має бути 

людина і вони повинні бути спрямовані на забезпе-

чення її блага, постійне підвищення її добробуту. 

Право на розвиток дозволяє всім людям вільно, ак-

тивно і конструктивно брати участь у виробленні 

рішень, які зачіпають їх інтереси. Воно передбачає 

також справедливий розподіл благ розвитку, став-

лячи в якості кінцевої мети реалізацію всіх прав лю-

дини для всіх. 

Сьогодні не викликає заперечення той факт, 

що місто виступає в ролі адміністративно-тери-

торіального центру, де продукується велика кіль-

кість ідей, зосереджена торгівля, культура, наука, 

потенціал соціального, людського та економічного 

розвитку. Міське планування, транспортні системи, 

водопостачання, санітарія, поводження з відхо-

дами, зменшення ризику стихійних лих, доступ до 

інформації, освіта - і це все далеко не вичерпний пе-

релік питань, як стосуються стійкого розвитку міст 

та спільнот. 

Як відомо, у 2008 році, власне вперше в історії, 

міське населення перевищило чисельність сільсь-

кого за світовими показниками. Ця віха ознаме-

нувала появу нового так званого «міського тисячо-

ліття», і до 2050 року очікується, що дві третини 

населення світу будуть жити саме в 

містах. Оскільки більш ніж половина людства живе 

в містах, а кількість міських жителів зростає майже 

на 73 мільйонів щороку, вважається, що міські рай-

они становитимуть 70 відсотків світового валового 

внутрішнього продукту і, таким чином, для ба-

гатьох сприятимуть економічному зростанню та 

процвітанню [16]. 

Фактично, все це засвідчує про інтенсивну ур-

банізацію, яка, між іншим, є однією із ознак про-

цесу глобалізації, від якої також залежить розвиток 

людини та суспільства. В таких умовах, поряд із 

економічними перспективами, урбанізація як 

явище контраверсійне, також породжує значну 

кількість екологічних проблем, які можуть нега-

тивно позначитися на мешканцях міст, а також 

мешканців населених пунктів межуючих з ними те-

риторій. 

В контексті вищезазначеного доцільно навести 

положення Стамбульської декларації з проблем по-

селень людей, де, стосовно до конституційного 

права на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

йдеться про його муніципально-правову мо-

дифікацію в обов’язок держав-учасників цього до-

кументу забезпечити особливі потреби жінок, дітей 

та молоді у надійних, здорових і безпечних умовах 

життя [17, с. 86]. З цією метою, держави-учасниці 

цього документу взяли на себе зобов’язання «доби-

ватися покращення умов життя в населених пунк-

тах такими засобами, які відповідають місцевим по-

требам та реальностям», а також визнали «необ-

хідність аналізу глобальних економічних, 

соціальних та екологічних тенденцій в цілях утво-

рення більш досконалого середовища мешкання 

для всіх людей».  
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Більше того, значно актуалізуються відповідні 

положення згаданої вище Декларації в умовах 

різкої інтенсифікації міграційних процесів у світі, 

втому числі появи великої кількості біженців, кіль-

кість яких у 2018 році перевищила 70 мільйонів 

осіб у зв’язку із загостренням різноманітних кон-

фліктів, війнами, переслідуваннями. Не випадково 

Агентство ООН у справах біженців закликало 

уряди країн світу, в тому числі й громади «робити 

маленькі або великі дії, як прояв солідарності із 

біженцями» [18]. Зрозуміло, що такі кроки стосу-

ються створення сприятливих умов як на рівні за-

гальнодержавному, так і на рівні функціонування 

місцевого самоврядування, які б задовільнили еле-

ментарні економічні, соціальні, екологічні. куль-

турні потреби даної категорії осіб. Зробити ж це 

можливо через забезпечення їх прав та свобод, а по-

декуди навіть через розширення їх змісту. 

Якщо уважно подивитися на ЦСР 2030, як 

стратегічно важливий план майбутнього поступу 

людства, локальної спільноти, фактично кожної 

окремо взятої людини, то значна їх частина безпо-

середньо стосується екологічної сфери життєдіяль-

ності людини, відновлення та розвитку екосистеми 

як найважливішої умови її існування. Так, серед та-

ких цілей виокремимо Ціль № 6 «Чиста вода та на-

лежні санітарні умови», Ціль № 7 «Відновлювальна 

енергія», Ціль № 13 «Боротьба зі зміною клімату», 

Ціль №14 «Збереження морських екосистем», Ціль 

№ 15 «Збереження екосистем суші».  

Звичайно, що інші ЦСР 2030 також врахову-

ють екологічний фактор, тобто опосередковано за-

лежать від показників розвитку екологічної складо-

вої. Взяти хоча б, для прикладу, уже згадану нами 

вище Ціль № 11 «Стійкий розвиток міст та спіль-

нот», досягнення якої в значній мірі залежить від 

ефективної діяльності суб’єктів місцевого самовря-

дування. Адже на виконання вказаної цілі спрямо-

вано низку завдань, які стосуються показників нав-

колишнього природного середовища: 1) мінімізація 

негативного екологічного впливу міст, через при-

ділення особливої уваги якості повітря і управ-

лінню переробкою відходів; 2) забезпечення загаль-

ного доступу до зелених зон та місць громадського 

відпочинку, особливо жінок, людей похилого віку 

та людей з обмеженими можливостями; 3) 

підтримка позитивних екологічних зв’язків між 

містами, передмістями та сільськими місцево-

стями; 4) збільшення до 2020 року кількість міст та 

поселень людей, що прийняли та впровадили за-

ходи з метою підвищення ефективності викори-

стання ресурсів, пом’якшення наслідків змін 

клімату та адаптації до таких змін. 

Підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що 

навіть через 34 роки після прийняття Декларації 

про право на розвиток має місце дискусія про роз-

межування національних зобов'язань держав із зо-

бов'язаннями міжнародного співтовариства щодо 

створення сприятливих умов для реалізації права на 

розвиток. Між державами існують розбіжності 

щодо критеріїв і показників вимірювання прогресу 

реалізації даного права. Ці концептуальні відмін-

ності призвели до відсутності достатнього імпульсу 

та спільної позиції для повної реалізації права на 

розвиток. Незважаючи на еволюцію концепції 

права на розвиток та його включення в конституції 

більшості демократичних держав, загальний рівень 

розуміння того, що дійсно означає це право і участь 

в його реалізації, є низьким. Прогрес реалізації 

права на розвиток є нерівномірним, особливо для 

людей з країн, що розвиваються. А низький рівень 

інформованості про право на розвиток серед низо-

вих організацій ще більше ускладнює інфор-

маційно-пропагандистські зусилля у даному 

напрямку [19, с. 8]. 

Загалом право на розвиток повинно надати 

можливість для формування такого збалансованого 

середовища, в якому люди будуть забезпечені до-

ступним житлом, активно залучені в процеси обго-

ворення та формування місцевих та загальнодер-

жавних програм та стратегій розвитку, спрямова-

них, перш за все, на економічне зростання, доступ 

до освіти, створення робочих місць, розвиток ту-

ризму, рекреації, культури і виробництво про-

дукції, відновлення та покращення якості еко-

логічних ресурсів, навколишнього природного се-

редовища, доступом до користування 

інноваційними технологіями у відповідних сферах 

життєдіяльності. 
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Сохранение норм роли государства в социаль-

ной сфере после внесения поправок в Конституцию 

РФ, свидетельствует о необходимости и возможно-

сти вмешательства государства в данную сферу. 

Важным для РФ становится забота о детях и людях 

относящихся к льготным категориям населения.[1] 
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