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Зауваження

Використані позначення та подання матеріалу в цій публікації не вислов-
люють жодного погляду секретаріату організації об’єднаних націй щодо 
правового статусу будь-якої країни, території, міста чи регіону або їхньої 
адміністрацію чи делімітації їхніх кордонів.

*  *  *

символи документів організації об’єднаних націй складаються з вели-
ких літер, поєднаних із цифрами. згадування такої цифри є посиланням на 
документ оон.
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вступ

�-го грудня 1986 року генеральна асамблея організації об’єднаних на-
цій ухвалила декларацію про право на розвиток1. Водночас вона підтверди-
ла кілька засадничих принципів, сформульованих у статуті оон та загаль-
ній декларації прав людини: принципи міжнародного миру та безпеки; між-
народної співпраці для розвитку; визнання того, що всі люди народжуються 
вільними й рівними в гідності та правах, і що всі мають право на рівень життя, 
необхідний для їхнього добробуту; право на самовизначення народів; і пра-
во на соціальний і міжнародний порядок, за якого права та свободи, прого-
лошені в загальній декларації, може бути вповні реалізовано для всіх людей 
без будь-якої дискримінації. у декларації генеральна асамблея визнала 
розвиток комплексним економічним, соціальним, культурним і політичним 
процесом, спрямованим на постійне поліпшення добробуту всіх людей і 
народів на ґрунті їхньої участі в розвитку та справедливому розподілі будь-
яких зисків.

різне розуміння термінів «розвиток» і «право на розвиток» сприяли 
сповільненню прогресу в реалізації права на розвиток. історично розвиток 
розуміли насамперед як економічний процес, що вимірюється збільшенням 
валового національного продукту. таке розуміння залишається підґрунтям 
панівної економічной моделі в усьому світі. проте зиски від економічного 
зростання в другій половині двадцятого сторіччя не було порівну розподі-
лено серед усіх народів, націй та осіб і ця нерівність дедалі частіше стає 
предметом суперечок, критики та соціального неспокою. зростання рів-
ня бідності, зростання нерівності та безпрецедентні економічні, соціальні, 
культурні, політичні, екологічні та кліматичн кризи чинять право на розвиток 
нині важливішим, ніж будь-коли раніше. право на розвиток із наголошен-
ням на економічному, соціальному, культурному та політичному розвитку з 
людьми в його центрі є збалансованішим підходом.

попри високу актуальність для найзначніших проблем, із якими сти-
каються й усі суспільства, й міжнародне співтовриство загалом, обіцянка 
права на розвиток залишається невиконаною. насправді минулими роками 
прогрес у застосуванні декларації на практиці було підважено нерозумін-
ням, критикою й навіть відторгненням. Цей Виклад фактів має на меті де-
містифікацію права на розвиток і прагне відповісти на деякі з найчастіших 

1 резолюція № �1/128, додаток. (див. також додаток 1 нижче).
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запитань про це часто з базове право людини. Водночас ми вважаємо, що 
читачі вже мають базові знання про права людини, і цей Виклад фактів спря-
мовано на те, щоб бути доступним для ширшої аудиторії.

1. Що оЗначає право на роЗвиток?

стаття 1 декларації проголошує, що право на розвиток «є невід’ємним 
правом людини, з огляду на яке кожна людина й усі народи мають право 
брати участь, сприяти й користуватися економічним, соціальним, культур-
ним і політичним розвитком, за якого всі права людини та головні свободи 
може бути вповні реалізовано. право людини на розвиток також передба-
чає повну реалізацію права народів на самовизначення, яке включає, згідно 
з відповідними засадами обох міжнародних пактів про права людини, здій-
снення їхнього невід’ємного права на повний суверенітет над усіма своїми 
природними багатствами та ресурсами».

Вихідним пунктом для розуміння права на розвиток, як проголошує 
декларація і як сказано в наступних резолюціях оон та інших пов’язаних 
документах, є те, що це право людини є рівним із усіма іншими правами 
людини. Воно не є ні всеосяжним «над-правом», ні суворо обмеженим 
«міні-правом», а радше рівним правом серед загальних, невід’ємних, 
взаємопов’язаних, взаємозалежних і нероздільних прав людини.

по-друге, право на розвиток є водночас індивідуальним і колективним 
правом. Воно належить усім особам і всім народам. Як право людини, пра-
во на розвиток є загальним; воно застосовується до всіх осіб у всіх країнах, 
без поділу за расою, кольором шкіри, статтю, мовою, релігією, політични-
ми чи іншими поглядами, національним чи соціальним походженням, май-
новим, родовим чи іншим статусом.

Як також інші права людини, право на розвиток містить конкретні пра-
ва, включно з правом «брати участь, сприяти й користуватися економічним, 
соціальним, культурним і політичним розвитком». у декларації викладено 
складові елементи цього права, а також способи його реалізації. у наве-
деній далі рамці подано ключові елементи права на розвиток.

Люди в центрі розвитку. у декларації «людину» позначено, як цен-
трального суб’єкт, учасника та бенефіціарія розвитку (ст. 2).
Підхід, що ґрунтується на правах людини. декларація вимагає, 
щоб розвиток здійснювався в такий спосіб, «за якого всі права люди-
ни та головні свободи може бути реалізовано вповні» (ст. 1).
Участь. декларація наполягє на «активній, вільній і значущій участі» 
осіб і населення в розвитку (ст. 2).
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Рівність. у декларації наголошено на важливості «справедливого 
розподілу зисків» від розвитку (ст. 2).
Відсутність дискримінації. у декларації не припускається будь-який 
«поділ за расою, статтю, мовою чи релігієюї» (ст. 6).
Самовизначення. декларація вимагає повної реалізації прав народів 
на самовизначення, включно з повним суверенітетом над їхнім при-
родним багатством і ресурсами (ст. 1).

2. Хто має права та обов’яЗки права 
на роЗвиток?

правовласники

Як і стосовно всіх прав людини, люди є правовласниками. право на роз-
виток є водночас особистим і колективним правом. людина є центральним 
суб’єктом розвитку й має бути активною учасницею та бенефіціарієм пра-
ва на розвиток (ст. 2 (1)). а це означає, що політики та програми розвитку 
мають бути сфокусовані на людях і спрямовані на їхню користь і постійне 
поліпшення їхнього добробуту. право на розвиток дає всім людям право на 
вільну, активну й значущу участь у рішеннях про розвиток, які мають на них 
вплив. Воно також вимагає справедливого розподілу зисків від розвитку, 
головною метою є здійснення всіх прав людини для всіх (а не зосереджен-
ня лише на економічному зростанні). декларація посилається на «вільну й 
повну реалізацію людської істоти» (ст. 2 (2)). Це право на розвиток людини 
як особистості можна знайти також в інших ключових документах із прав 
людини, таких, як конвенція про права дитини (ст. 6 (2)).

окрім того, право на розвиток належить «усім народам» (ст. 1 (1)) 
й «усьому населенню» (ст. 2 (3)). право всіх народів на розвиток щільно 
пов’язано із засадничим правом народів на самовизначення, включно, що 
важливо, з їхнім правом на суверенітет над всім своїм природним багатс-
твом та ресурсами (ст. 1 (2) і 5). Це право на розвиток народів можна також 
знайти в конвенції про корінні та племінні народи (№ 169) Міжнародної ор-
ганізації праці (Моп) і в декларації оон про права корінних народів, а та-
кож в африканській хартії прав людини та народів.

окрім того, декларація окремо проголошує, що жінки мають «відігра-
вати активну роль у процесі розвитку» (ст. 8 (1)), й закликає до усунення дис-
кримінації на ґрунті статі в доступі до всіх прав людини та головних свобод 
(ст. 6 (1)). Це відбиває підхід до жінок і розвитку, що міститься в конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (ст. 1�). право жінок на роз-
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виток можна також знайти в протоколі до африканської хартії прав людини 
та народів про права жінок в африці.

носії обов’язків

право на розвиток покладає обов’язки на держави та міжнародне спів-
товариство, а також на всіх, чиї дії та/або бездіяльність впливають на права 
людини й на оточення, в якому ці права мають здійснюватися.

держави несуть першочергову відповідальність за дотримання, захист 
і здійснення прав людини, включно з відповідальністю за створення націо-
нальних і міжнародних умов, сприятливих для реалізації права на розвиток 
(ст. 3 (1)). Це означає, що вони в першу чергу відповідають за надання спри-
ятливого оточення для справедливого розвитку, і локально, і глобально. 
держави також мають обов’язок сформулювати відповідну політику націо-
нального розвитку, спрямовану на постійне поліпшення добробуту всього 
населення й усіх осіб (ст. 2 (3)). окрім того, держави мають працювати ра-
зом із метою зміцнення реалізації прав людини (ст. 6), і «мають обов’язок 
співпрацювати одна з одною для забезпечення розвитку й усунення пере-
шкод для розвитку. держави мають ... виконувати свої обов’язки в такий 
спосіб, аби сприяти новому міжнародному економічному порядку на заса-
дах суверенної рівності, взаємозалежності, взаємного інтересу та співпра-
ці між усіма державами» (ст. 3 (3)).

отже, держави мають зобов’язання на трьох рівнях: (a) внутрішньому, 
через формулювання політики та програм національного розвитку, що 
впливають на людей під їхньою юрисдикцією; (b) міжнародному, через 
прийняття та реалізацію політики, що поширюється за межі їхньої юрисдик-
ції; та (c) колективному, через глобальне та регіональне партнерство2.

згідно з декларацією, «всі людські істоти мають відповідальність із роз-
витку, індивідуального та колективного, беручи до уваги необхідність дотри-
мання їхніх прав людини та головних свобод, а також їхніх обов’язків стосовно 
співтовариства, які можуть забезпечити вільне та повне здійснення людської 
істоти...» (ст. 2 (2)). Вони мають активно брати участь у розвитку (ст. 2 (1)) і ма-
ють обов’язок, індивідуально й колективно, просувати та захищати відповідний 
політичний, соціальний та економічний порядок для розвитку (ст. 2 (2)).

Хоча в декларації не згадано виразно приватний сектор та інших не-
державних суб’єктів, загальне зобов’язання держави щодо просування, 
захисту та здійсненню прав людини застосовується до всіх прав людини, 
включно з правом на розвиток. зобов’язання щодо захисту передбачає, 
що держави мають захищати осіб і групи від порушення їхніх прав люди-

2 A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2, додаток.
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ни третіми сторонами. Відповідальність за розвиток та обов’язки стосовно 
співтовариства, які декларація покладає на всіх людей, тягнуть за собою те, 
що такі відповідальності поділяються всіма відповідними суб’єктами й ор-
ганами суспільства, включно з приватним сектором і громадянським сус-
пільством. Відповідно до керівних принципів щодо бізнесу та прав людини, 
підприємства несуть відповідальність за дотримання всіх прав людини, і це 
включає право на розвиток. окрім того, відповідальність, згідно з деклара-
цією, щодо просування та захисту відповідного політичного, соціального та 
економічного порядку для розвитку застосовується до всіх людей, включ-
но з недержавними суб’єктами. Відповідно, приватні суб’єкти мають також 
сприяти створенню умов, що допомагають реалізації права на розвиток.

3. яким є статус права на роЗвиток 
у міжнародному праві?

у 1986 р. генеральна асамблея ухвалила декларацію про право на 
розвиток своєю резолюцією �1/128. Як така, декларація не передба-
чає юридичних зобов’язань. проте чимало з ї ї тез закріплено в юридично 
зобов’язувальних документах, таких, як статут оон і Міжнародні пакти 
про права людини, а принципи, такі як принципи державного суверенітету 
та відсутності дискримінації, є також частиною звичайного міжнародного 
права, яке є обов’язковим для всіх держав. деякі з головних зв’язків між 
принципами, що містяться в декларації, та принципами зобов’язувальних 
документів, наведено далі в таблиці:

декларація про право 
на розвиток

вибрані твердження 
в зобов’язувальних документах

самовизначення (ст. 1) Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права і Міжнародний пакт про грома-
дянські та політичні права, загальна ст. 1



поліпшення 
добробуту людей 
(ст. 1–� і 8)

статут організації об’єднаних націй
загальна декларація прав людини, ст. 25
загальний пакт про економічні,
соціальні та культурні права
конвенція про ліквідацію всіх форм
дискримінації жінок, ст. 13–15
конвенція про права дитини, ст. 3, 2� і 27
конвенція про права інвалідів, ст. 28
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участь (ст. 1–2 і 8) Міжнародний пакт про громадянські та полі-
тичні права, ст. 25
конвенція про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації жінок, ст. 7 і 1�
конвенція про права дитини, ст. 12 і 15
Міжнародна конвенція про захист прав всіх 
трудових мігрантів і членів їхніх родин, ст. 26 і 
�2–�3
конвенція про права інвалідів, ст. 9, 21 і 29–30
конвенція Моп про корінні та племінні народи 
(№ 169), статті 2, 5, 7 і 22–23











Відсутність дискримінації
(ст. 6)

загальна декларація прав людини, ст. 1
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурня права, ст. 2
Міжнародний пакт про громадянські та політич-
ні права, ст. 26–27
конвенція про права дитини, ст. 2
конвенція про права інвалідів, ст. 3 і 5
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 
форм расовой дискримінації
конвенція про ліквідацію всіх форм дискримі-
нації жінок












співпраця між державами
(ст. 3–� і 6)

статут оон
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права, ст. 2
конвенція про права інвалідів, ст. 32
конвенція про права дитини, ст. � і 23







ліквідація масових і бру-
тальних порушень прав 
людини (ст. 5)

римський статут Міжнародного кримінального 
суду
Міжнародна конвенція про припинення
та покарання злочинів апартеїду
Міжнародна конвенція про ліквідацію
всіх форм расовой дискримінації
Міжнародний пакт про громадянські та полі-
тичні права
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права











роззброєння (ст. 7) конвенція про касетні боєприпаси
конвенція про заборону використання, нагро-
мадження, виробництва та передавання проти-
піхотних мін та про знищення їх
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роззброєння (ст. 7) договір про всеосяжну заборону ядерних вип-
робувань
конвенція про заборону розвитку, виробниц-
тва, нагромадження та використання хімічної 
зброї та про її знищення
конвенція про заборону або обмеження вико-
ристання певних різновидів звичайної зброї, які 
можуть вважатися такими, що завдають над-
мірних ушкоджень або мають невибіркову дію
конвенція про заборону розробки, виробниц-
тва та зберігання бактеріологічної (біологічної) 
та токсичної зброї та про її знищення
договір про нерозповсюдження ядерної зброї
договір про торгівлю зброєю












доступ до державних 
служб (ст. 8)

загальна декларація прав людини, ст. 22 і 25
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права, ст. 6, 11–13
Міжнародний пакт про громадянські та політич-
ні права, ст. 2 і 25
конвенція про права інвалідів, ст. 2�–25 і 28
Міжнародна конвенція про захист прав всіх тру-
дових мігрантів і членів їхніх родин, ст. �3









новий міжнародний еконо-
мічний порядок (ст. 3)

загальна декларація прав людини, ст. 28

у 2011 р. комітет із економічних, соціальних і культурних прав, що кон-
тролює реалізацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні та куль-
турні права, наголосив на «щільному зв’язку та взаємодоповнюваності» між 
пактом і декларацією про право на розвиток і зазначив, що через контроль 
реалізації прав, що містяться в пакті, комітет водночас «сприяє повній ре-
алізації відповідних елементів права на розвиток»3. із нагоди двадцать п’ятих 
роковин декларації голови договірних органів із прав людини заявили, що 
вони «вирішили здійснити узгоджені зусилля зі сприяння проінформовано-
му в розвитку та зґрунтованому на взаємозалежності читанню всіх дого-
ворів із прав людини для того, щоб акцентувати й виокремити значущість і 
важливість права на розвиток у тлумаченні та застосуванні тверджень дого-
ворів у царині прав людини й у контролі за дотриманням цих тверджень». 
із цієї ж нагоди організації системи оон також підтвердили свою відданість 
праву на розвиток і вирішили вповні застосувати його у своїй роботі. у спіль-

3 E/C.12/2011/2, п. 1 і 7.
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ному твердженні 18 з-поміж них зазначили, що: «Від 1986 р. ця декларація 
надавала нормативні засновки для підходу до розвитку, що ставить людей у 
центр. людський розвиток і права людини є взаємопов’язаними й підсилю-
ють одне одного концептуально й на практиці, допомагаючи забезпечити 
добробут і гідність усіх людей».

право на відмінність також закріплено в різних формах у регіональних 
документах у царині прав людини:

Організація американських держав. статут організації амери-
канських держав (19�8) викладає концепцію, права та особливості 
цілісного розвитку, загальною метою якого має бути «заснування 
справедливішого економічного та соціального порядку, який умож-
ливить реалізацію особистості та сприятиме їй» (ст. 33).

Цілісний розвиток є загальною та спільною відповідальністю де-
ржав-учасниць (ст. 31), переважно за допомогою багатосторонніх 
організацій (ст. 32). співпраця між державами в цьому плані «має 
охоплювати економічну, соціальну, освітню, культурну, наукову та 
технологічну царини, підтримку досягнення національних цілей де-
ржав-учасниць і дотримання пріоритетів, встановлених кожною краї-
ною в ї ї планах розвитку без політичних зв’язків чи умов» (там само).
Африканський Союз. африканська хартія прав людини та народів 
(1981), що є юридично зобов’язальною для 53-х держав-учасниць, 
проголошує: «усі народи повинні мати право на свій економічний, 
соціальний і культурний розвиток, беручи до уваги їхню свободу та 
ідентичність, і рівною мірою користуватися загальною спадщиною 
людства» та «держави мають нести обов’язок, особисто або колек-
тивно, щодо забезпечення здійснення права на розвиток» (ст. 22). 
аналогічні твердження включено для конкретних груп в африкансь-
кій молодіжній хартії (ст. 10) й у протоколі до африканської хартії 
прав людини та народів про права жінок в африці (ст. 19).
Ліга арабських держав. арабська Хартія про права людини (200�) 
проголошує, що право на розвиток є засадничим правом людини, 
й усі держави зобов’язані розробити політику розвитку та здійс-
нити заходи, необхідні для гарантування цього права. Вони мають 
зобов’язання втілювати в життя цінності солідарності та співпраці між 
ними й на міжнародному рівні з метою ліквідації злиднів і досягнен-
ня економічного, соціального, культурного та політичного розвитку. 
з огляду на це право кожен громадянин має право брати участь у 
здійсненні розвитку та користуватися його зисками та наслідками 
(ст. 37).
асоціація держав південно-східної азії (АСЕАН). розділ декларації 
прав людини асЕан (2012) присвячено праву на розвиток. у пункті 
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37 держави-учасниці визнають, що реалізація права на розвиток ви-
магає наявності ефективних політик розвитку на національному рівні, 
а також міжнародної співпраці, а також що держави мають врахову-
вати аспекти права на розвиток у будівництві співтовариства асЕан 
і працювати з міжнародним співтовариством для сприяння розвит-
кові.

4. чи підпадає право на роЗвиток 
під судовий роЗгляд?

Можливість розгляду в судовому порядку стосується здатності судів 
виносити рішення на ґрунті законного зобов’язання�. право підлягає роз-
глядові в законному порядку в цій юрисдикції, якщо воно веде до юридич-
но визнаної підстави для позову в цій юрисдикції. Як уже обговорювалося, 
сама декларація не створює причини для судового позову. проте чимало 
елементів права на розвиток підтверджено в зобов’язальному міжнарод-
ному праві, включно з міжнародними договорами, звичайним правом і ре-
гіональними документами. тією мірою, якою ці складові елементи права на 
розвиток підлягають розглядові в судовому порядке, йому підлягає й саме 
право на розвиток. деякі ключові елементи цього права, включно із суве-
ренною рівністю, справедливістю та обов’язком співпрацювати, також є 
очевидними в ширшому зведенні норм міжнародного права поза правами 
людини.

В африці право на розвиток є частиною африканської хартії прав люди-
ни та народів. африканська комісія з прав людини та народів визнала право 
таким, що підлягає судовому розглядові. у справі Endorois, комісія визнала, 
що кенія порушила право на розвиток народу ендороїс, не задіявши його у 
відповідних процесах прийняття рішень і не розподіливши на рівних заса-
дах зиски від розвитку5. народ ендороїс є угрупуванням із близько 60,000 
людей, які протягом сторіч мешкали навколо озера Богорія в долині рифт.
у 1978 р. уряд створив мисливський заказник озера Богорія, відгородивши 
ендороїс від їхніх традиційних земель і пасовиськ, що призвело до смерті 
певної кількості їхньої худоби, що була для співтовариства засобом існуван-
ня. комісія, посилаючись на декларацію права на розвиток і декларацію 

� джерела міжнародного суспільного права проголошено в статті 38 (1) статуту Між-
народного суду.

5 Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International 
on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, созагальнені № 276/03, 25 листопад 2009.
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організації об’єднаних націй про права корінних народів, встановила, що 
спосіб, у який ендороїс було позбавлено їхніх традиційних земель і доступу 
до ресурсів, порушував їхнє право на розвиток. консультації уряду не бу-
ли належними, й вільної, попередньої та проінформованої згоди ендороїс 
на зонування їхньої землі не було отримано. окрім того, народу ендороїс 
не було дано можливості справедливо розділити зиски від мисливського 
заказника. за словами комісії, «нездатність забезпечити належну компен-
сацію та зиск або надати придатну землю для пасовиськ говорить про те, 
що держава-відповідач не змогла належно попіклуватися про ендороїс у 
процесі розвитку».

5. як пов’яЗано право на роЗвиток 
З іншими правами людини?

усі права людини є універсальними, неподільними, взаємозалежними 
та взаємопов’язаними6. право на розвиток, як встановлено в декларації 
про право на розвиток, є загальним і невід’ємним правом і складовою час-
тиною засадничих прав людини7. стаття 6 (1) декларації проголошує, що 
всі держави мають співпрацювати для сприяння, просування та зміцнення 
дотримання «всіх прав людини та головних свобод». стаття 6 (2) наголошує 
на невіддільності та взаємозалежності прав людини і проголошує, що «на-
лежить приділяти... однакову увагу здійсненню, просуванню та захистові 
громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав». 
стаття 6 (3) проголошує, що нездатність зберігати громадянські, політич-
ні, економічні, соціальні та культурні права створює перешкоди в розвитку. 
див. також з. 3.

Хоча твердження декларації та міжнародних договорів у царині прав 
людини перехрещуються та взаємно підтримуються, декларація підсилює 
цей зв’язок у кілька способів, наприклад, через: (a) чітке визнання невід-
дільності, взаємозалежності та потреби в однаковій увазі та терміновому 
розгляді всіх прав людини та головних свобод — громадянських, культур-
них, економічних, політичних і соціальних (преамбула, ст. 1 і 6); (b) через 
запровадження в процес розвитку як предмет юридичного зобов’язання 
таких принципів прав людини, як принцип рівності, відсутності дискриміна-
ції, участі, звітності та прозорості (ст. 2 (3), 3 (3), 5 і 8 (2)); (c) акцентуючи 
паралельні, одночасні та взаємно підсилювальні національні й міжнародні 

6 Віденська декларація і програма дій, п. 5.
7 там само, п. 10.
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сторони зобов’язань держав, включно із зобов’язанням щодо створення 
сприятливого оточення для реалізації права на розвиток (ст. 3 (1)); (d) че-
рез визнання прав «народів» і «всього населення» (ст. 1, 2 і 5); а також (e) 
через об’єднання трьох «стовпів» оон — миру та безпеки (ст. 7), розвитку 
та прав людини.

6. у чому полягає ріЗниця між правом 
на роЗвиток і Заснованим 

на праваХ людини підХодом 
до роЗвитку?

право на розвиток є окремим правом людини, підтвердженим на міжу-
рядовому рівні в декларації та інших прийнятих на міжнародному рівні доку-
ментах (див. В13). Воно належить людям і народам, покладає зобов’язання 
на держави та міжнародне співтовариство, і предбачає відповідальність за 
всіх суб’єктів у співтоваристві. право на розвиток спрямовано на постійне 
поліпшення людського добробуту за допомогою національних і міжнарод-
них політик розвитку, що підтримують доступне оточення для розвитку, 
і порядку, за якого всі права людини та найголовніші свободи може бути 
здійснено вповн.

декларація права на розвиток і ї ї принципи були підґрунтям для концеп-
туалізації заснованого на правах людини підходу оон к розвитку8.

Як такий, підхід, що ґрунтується на правах людини, фокусується на 
забезпеченні участі, звітності, рівності, відсутності дискримінації, а також 
відповідності міжнародним стандартам прав людини, включно з правом на 
розвиток, у всіх процесах розвитку. підхід до розвитку, що ґрунтується на 
правах людини, є інструментом, що сприяє розвиткові, який відповідає пра-
вам людини, особливо під час програмування розвитку. за цього підходу 
застосовується концептуальна структура, що ґрунтується на міжнародних 

8 у 2003 р. органи, фонди та програми оон оприлюднили заяву про загальне ро-
зуміння заснованих на правах людини підходів до співпраці та програмування в розвитку. 
Вона передбачає, що: (a) всі програми розвитку мають сприяти здійсненню прав людини; 
(b) стандарти прав людини мають скеровувати всі програми розвитку на всіх стадіях проце-
су; та (c) програми розвитку мають поліпшувати потенціал «носіїв обов’язків» щодо вико-
нання їхніх обов’язків та/або «правовласників» зі здійснення їхніх прав. Підхід до співпраці 
в розвитку, що ґрунтується на правах людини: на шляху до загального розуміння серед 
агентств ООН, другий міжвідомчий семінар, стемфорд, сполучені Штати америки, тра-
вень 2003.
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стандартах прав людини з правом на розвиток у ї ї центрі, й він спрямований 
на просування та захист всіх прав людини, включно з правом на розвиток у 
програмах розвитку9.

7. якою є роль міжнародної співпраці 
у праві на роЗвиток?

Відповідно до статуту організації об’єднаних націй, міжнародна спів-
праця у розв’язанні міжнародних економічних, соціальних, культурних і 
гуманітарних проблем є однією з цілей оон (стаття 1 (3)). статті 2, 55 і 
56 наголошують, що всі держави-учасниці мають певні обов’язки, які вони 
мають виконувати й індивідуально, й колективно. зокрема всі держави-
учасниці мають «діяти спільно й окремо» для досягнення цілей оон. Між-
народні финансові установи, регіональні організації та інші суб’єкти, що 
полегщують колективну дію держав, є ключовими гравцями для просу-
вання міжнародного розвитку, оскільки їхня діяльність впливає на розвиток 
і просування та захист прав людини, держави мають забезпечити, щоб 
їхні колективні дії допомагали створенню міжнародних сприяливих умов 
для розвитку.

у декларації про право на розвиток визнано, що для реалізації права на 
розвиток необхідним є цілковите дотримання принципів міжнародного пра-
ва, що стосуються дружніх відносин і співпраці між державами відповідно 
до статуту оон (стаття 1 (2)). окрім того, держави зобов’язані співпрацю-
вати одна з одною для створення національних і міжнародних умов, спри-
яливих для реалізації права на розвиток.

(декларація, ст. 3 (1)); для забезпечення розвитку й усунення перешкод 
розвиткові та для просування нового міжнародного економічного порядку, 
заснованого на суверенній рівності, взаємозалежності, взаємному інтере-
сі та співпраці між усіма державами (ст. 3 (3)); і для формулювання міжна-
родних політик розвитку (ст. � (1)). у декларації також міститься заклик до 
сталої дії для швидшого розвитку країн, що розвиваються, та до ефективної 
міжнародної співпраці для надання їм належних засобів і можливостей для 
прискорення їхнього всебічного розвитку (ст. �).

Міжнародна співпраця є необхідною для реалізації права на розвиток 
через низку причин. Хоча розвиток є процесом, яким керує держава, на 

9 для подальшої інформації про заснований на правах людини підхід до розвитку, див. 
Часто задаваемые вопросы об основанном на правах человека подходе к співпрацю-
веству в развитии (публикация оон, серия № 06.XIV.10).
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неї зобов’язально впливають міжнародні політики, й тому його неможливо 
віокремити від глобального контексту, в якому він відбувається. натхненна 
швидким розвитком інформаційних, комунікаційних і транспортних техно-
логій, передача інформації, ідей і товарів, а також масова міграція людей 
спричинила взаємозалежну глобалізацію світової економіки. перешкоди 
в розвитку, такі як колоніалізм, іноземне домінування й окупація, а також 
екологічні загрози, є глобальними й тому потребують глобальних відпові-
дей. програми державного розвитку також можуть бути значно підсилені 
роботою зі скерування та встановлення стандартів оон та ї ї спеціалізова-
них агентств, а також інших міжнародних організацій і міжнародних неуря-
дових організацій (ндо). договірні органи організації об’єднаних націй 
детальніше висловилися про зобов’язання в цьому контексті. одним із при-
кладів цього є зауваження загального порядку № 3 (1990) про зобов’язання 
держав-учасниць комітету з економічних, соціальних і культурних прав, у 
яких сказано, що міжнародна співпраця для розвитку, й, у такий спосіб, для 
реалізації економічних, соціальних і культурних прав, є обов’язком усіх де-
ржав.

8. яким є Зв’яЗок між правом 
на роЗвиток і глобальним управлінням?

у праві на розвиток міститься заклик до гарного управління й на націо-
нальному, й на міжнародному рівнях. у добу глобалізації гарне глобальне 
управління є необхідним для формулювання та реалізації національних і 
міжнародних політик розвитку у спосіб, що зберігає, просуває й захи-
щає всі права людини і спрямований на постійне поліпшення людського 
добробуту. ключові атрибути гарного управління — прозорість, відпові-
дальність, звітність, участь, відсутність дискримінації і чутливість10 — є не-
обхідними для забезпечення права всіх народів «брати участь, сприяти й 
користуватися соціальним, культурним і політичним розвитком» (декла-
рація, ст. 1). Цю взаємодію між правом на розвиток і гарним управлін-
ням відбито в декларації тисячоліття оон, у якій записано зобов’язання 
держав-учасниць із просування обох явищ, а також у програмі сталого 
розвитку на 2030 рік.

Відповідно до декларації про право на розвиток, «необхідно здійнити 
належні економічні та соціальні реформи з метою ліквідації будь-якої со-
ціальної несправедливості» (ст. 8). у такий спосіб у декларації міститься 

10 див. також резолюцію комісії з прав людини 2000/6�.
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заклик до реформ управління, зокрема у фінансовому секторі, які ґрунту-
ються на чіткому розумінні зв’язку між користуваннням правами людини та 
державною політикою у таких питаннях, як реформа фінансового регулю-
вання, оподаткування, складання бюджету та реагування на фінансові кри-
зи. такі реформи мають допомагати створенню міжнародних сприяливих 
умов для розвитку через поліпшення звітності та гарного управління фінан-
совими установами, ефективного регулювання, прозорості й участі. по-
тенційні кроки для просування цієї мети включають використання гарантій 
прав людини, оцінку впливу та інші інструменти для сприяння заснованому 
на правах людини підходу до політики макрекономіки, реагування на кризи 
та відновлення.

9. яким є Зв’яЗок між правом 
на роЗвиток і сталим роЗвитком?

сталий розвиток визначають як розвиток, що відповідає потребам по-
точного покоління, не ставлячи під загрозу можливість майбутніїх поколінь 
задовольнити власні потреби. декларація ріо про довкілля та розвиток 
(принцип 3) і Віденська декларація та програма дій (п. 11) проголошують, 
що право на розвиток має здійснюватися в такий спосіб, аби справедливо 
задовольняти потреби в розвитку та довкіллі поточного та майбутнього по-
колінь.

глобальні кризи, що, наприклад,стосуються змін клімату, фінансових 
систем, конфліктів і міграції, дедалі частіше привертають увагу до взаємо-
залежності прав людини, розвитку, миру та безпеки, а також екологічного 
й соціального добробуту. домагання економічного зростання без належ-
них засобів для сприяння інклюзивному, справедливому, спільному та без-
печному для довкілля розвитку є нестійким. насправді нерівність, корупція, 
неналежне управління суспільними ресурсами й неналежне спрямуваняі 
пріоритетів суспільної політики сприяють суспільному неспокою та ставлять 
під загрозу розвиток, сталість і реалізацію всіх прав людини для всіх. право 
на розвиток артикулює бачення трансформаційного розвитку, заснованого 
на принципах міжнародного права й закріпленого в міжнародній солідар-
ності, рівній участі всіх зацікавлених сторін, та справедливому розподілі 
прибутку та ресурсів для досягнення вповні сталого розвитку з людьми в 
центрі уваги.

Це бачення розвитку допомогло сформувати програму сталого роз-
витку на 2030 рік, у якій важливість права на розвиток визнано особливо 
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виразно. у програмі на 2030 рік сказано, що вона є проінформованою, ок-
рім інших документів, декларацією про право на розвиток (п. 10) і визнає 
дотримання прав людини, зокрема право на розвиток як вимогу для миру 
та безпеки, й, у такий спосіб, для сталого розвитку (п. 35).

10. яким є Значення права на роЗвиток 
у контексті програми на 2030 рік, 

цілей сталого роЗвитку 
та пов’яЗаниХ процесів?

право на розвиток і далі інформуватиме програму на 2030 рік і Цілі ста-
лого розвитку та програму дій аддис-абеби третьої міжнародної конфе-
ренції з фінансування розвитку. Важливо, що чіткі посилання на право на 
розвиток є й у програмі на 2030 рік (п. 35), й у програмі дій аддис-абеби, 
в яких держави «беруть на себе зобов’язання дотримуватися всіх прав лю-
дини, включно з правом на розвиток» (п. 1). для реалізації бачення програ-
ми сталого розвитку на 2030 рік і програми дій аддис-абеби, що знайомить 
зі світом, у якому зиски від розвитку рівномірно розподілено між усіма, 
державам потрібно забезпечити, аби принципи права на розвиток скерову-
вали виконання їхніх обіцянок.

преамбула до програми на 2030 рік описує програму як «план дій для 
народу, планети та процвітання», за якого «всі країни й усі зацікавлені сторо-
ни, діючи у партнерській співпраці, ... сповнені рішучості звільнити людство 
від тиранії злиднів і нужденності, вилікувати й убезпечити нашу планету», не 
залишаючи нікого позаду. ключові принципи, що містяться в декларації про 
право на розвиток, включно з принципами участі, відсутності дискримінації, 
самовизначення, індивідуальної й колективної відповідальності, міжнарод-
ної співпраці та справедливості, підтверджено в програмі на 2030 рік. Цілі 
сталого розвитку, які включено в неї, було ухвалено державами-учасниця-
ми без голосування, й вони наголошують на цілях розвитку, закріплених в 
зобов’язаннях, пов’язаних із правами людини, зокрема у праві на розвиток. 
такі цілі, схвалюючи підхід, що ґрунтується на правах, і закликаючи до спра-
ведливого розвитку, поліпшують Цілі розвитку тисячоліття й надають нові 
можливості для розвитку, що несуть зиски для всіх.

для допомоги в досягненні цих цілей програма на 2030 рік безпо-
середньо впроваджує план дій аддис-абеби та його зобов’язання з до-
тримання всіх прав людини, включно з правом на розвиток. програма 
дій аддис-абеби містить заклик до збільшення звітності за зобов’язання 
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з фінансування розвитку (п. 58), включно зі звітністю для підприємств 
(п. 35 і 37), відновлює зобов’язання з надання мінімального рівня со-
ціальноо захисту для всіх (п. 12), встанавлює новий механізм для спро-
щення технології (п. 123), й уперше включає механізм наступних дій і 
розгляду для фінансування розвитку (п. 130–13�). реалізація програми 
дій аддис-абеби вимагає наявності міжнародної системи фінансування 
розвитку, яка є справедливою, кооперативною, прозорою та підзвіт-
ною, включаєзобов’язання щодо прав людини й чинить людину цент-
ральним суб’єктом розвитку.

у цьому сенсі заходи із забезпечення участі й наділення повноважен-
нями маргіналізованих і виключених груп будуть критичними, зокрема 
під час запланованого розгляду фінансування зобов’язань із розвитку та 
програми сталого розвитку на 2030 рік. наявні механізми у царині прав 
людини, такі як універсальний періодичний огляд, договірні органи, спе-
ціальні процедури ради з прав людини, національні правозахисні установи, 
а також регіональні та національні правозахисні органи, можуть сприя-
ти контролю й аналізові для забезпечення того, щоб структура права на 
розвиток застосовувалася до зусиль із розвитку. Ефективний контроль та 
аналіз потребують моніторингу та вимірювання прогресу реалізації прав 
людини, включно з правом на розвиток, із використанням відповідних по-
казників11.

зміна клімату, яку було включено до програми сталого розвитку на 
2030 рік і як окрему мету в Цілях сталого розвитку 13, також тягне значні 
наслідки для прав людини. Вона є загрозою для повного й ефективного ви-
користання низки прав людини, включно з правом на розвиток, людьми в 
усьому світі, і це найгостріше впливає на найзлиденніших і маргіналізованих 
осіб, групи, співтовариства та країни, які найменше сприяли викидам парни-
кових газів.

декларація про право на розвиток вимагає, щоб держави співпрацюва-
ли для ліквідації перешкод до розвитку (зміни клімату показали себе найго-
ловнішим прикладом) і робили це з метою викорінення соціальної неспра-
ведливості. Визнаючи, що деякі держави сприяли змінам клімату більше за 
інших, а також, що деякі держави мають більший потенціал для здійснення 
внеску в зусилля щодо адаптації та примирення, ніж інші, рамкова конвенція 
організації об’єднаних націй про зміни клімату вимагає, щоб держави здій-
снили заходи стосовно змін клімату «на ґрунті справедливості й відповідно 
до їхньої спільної, але диференційованої відповідальності та відповідних 
можливостей» (ст. 3 (1)). у своїх зусиллях щодо адаптації або пом’якшення 

11 для подальшої інформації про показники, див. Показатели прав людини: руко-
водство по измерению і реалізації (United Nations publication, серия №13.XIV.2).
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ефектів змін клімату держави мають прагнути до надання значущого опе-
раційного поштовху принципові справедливості, а також до відданості між-
народній співпраці, що є ключовим для права на розвиток.

11. як іЩе право на роЗвиток 
стосується контексту 
сучасного роЗвитку?

торгівля, інвестиції, фінанси, допомога, заборгованості, технологія, ін-
новації та глобальне управління – все має наслідки для досягнення права на  
розвиток, як і щойно описані глобальні питання. право на розвиток вимагає, 
щоб ці складні й різноманітні питання розв’язувалися комплексно й у зв’язку 
з кінцевою метою політики із забезпечення для кожного свободи від страху 
та від злиднів.

Цю кінцеву мету розвитку широко відбито на різноманітних і щоразу 
нових аренах політики. наприклад, угода Маракеш про заснування всесвіт-
ньої торгівельної організації проголошує, що «відносини в царині торгівлі й 
економічних зусиль слід здійснювати з метою підвищення рівня життя, [та] 
забезпечення цілковитої зайнятості..., до того ж дозволяючи оптималь-
не використання світових ресурсів відповідно до мети сталого розвитку». 
аналогічно, генеральна асамблея у своїх щорічних резолюціях про право 
на розвиток підсилює права людини та поліпшення людського добробуту 
як керівних міркувань багатосторонніх торгівельних перемовин і закликає 
до актуалізації права на розвиток і глобального партнерства для розвит-
ку в рамках міжнародних торгівельних установ, серед іншого. право на 
розвиток забезпечує рамки для розгляду екстериторіальних зобов’язань і 
зобов’язань держав у їхньому колективному потенціалі, зокрема як членів 
міжнародних організацій, таких як світова організація торгівлі (сот) та ба-
гатосторонні банки розвитку, а також як суб’єктів у глобальній торгівлі, ін-
вестуванні та фінансуванні.

оскільки торгівельні перемовин отримали значне поширення, а вплив 
торгівельних та інвестиційних угод на права людини розуміють краще, стає 
дедалі ясніше, що держави мають підвищити рівень своїх зусиль із запро-
вадження прав людини, включно з правом на розвиток, у нову торгівлю та 
інвестиції, задля виконання своїх обов’язків у царині прав людини. анало-
гічно, зобов’язання, виокремлені в декларації, вимагають, щоб допомога 
або офіційна підтримка в розвитку, а також міжнародне кредитування, бу-
ли належними, ефективними та прозорими, здійснювалися за допомогою 
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процесів участі та звітності, й були спрямовані на найнужденніші країни, на-
роди та групи, включно з державами з найслабшою можливістю мобіліації 
національних ресурсів.

Мандат декларації з міжнародної співпраці та справедливому розподі-
лу також вимагає, щоб технології та наукові іновації, здатні відіграти роль 
у здійсненні прав людини, справедливо розподілялися з урахуванням пот-
реб найвразливіших груп. на практиці це вимагає наявності системи захис-
ту інтелектуальної власності, яка сприяє інновації, до того ж гарантуючи, 
що життєво важливі технології не приховуються від нужденних, вразливих, 
маргіналізованих та виключених. оскільки світ стикається зі щоразу новими 
проблемами, декларація, що робить акцент на реалізації всіх прав люди-
ни для всіх осіб і народів, міжнародна співпраця, справедливость і рівність і 
далі освітлюють шлях уперед.

12. якою є роль 
органіЗації об’єднаниХ націй 

та управління верХовного комісара 
іЗ прав людини стосовно права 

на роЗвиток?

організація об’єднаних націй відігравала ключову роль у процесі появи 
та розвитку права на розвиток і до, й після прийняття декларації про право 
на розвиток (див. додаток II). Вона підтримала низку експертних докумен-
тів:

a) робочої групи ((у рос. оригіналі називний відмінок тут і далі?)) уря-
дових експертів із права на розвиток (1981–1989 рр.), з мандатом 
вивчати обсяг і зміст права на розвиток і найефективніші способи за-
безпечувати реалізацію економічних, соціальних і культурних прав. 
на своїх перших дев’яти засіданнях робоча група відігравала активну 
роль у створенні проектів відповідних текстів для декларації;

b) робочої групи відкритого складу урядових експертів із права на роз-
виток (1993–1995 рр.), з мандатом ідентифікувати перешкоди до 
втілення та реалізації декларації й рекомендувати всім державам 
способи та шляхи реалізації права на розвиток;

c) Міжурядової групи експертів із права на розвиток (1996–1997 рр.), 
з мандатом зокрема зі створення стратегії реалізації та сприяння 
праву на розвиток і зі створення конкретних і практичних заходів для 
його реалізації та просування;
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d) незалежного експерта з права на розвиток (1998–2003 рр.) з на-
ступною цільовою групою високого рівня з реалізації права на роз-
виток (200�–2010 рр.), з мандатом давати експертні поради та роби-
ти внесок у міжурядову робочу групу відкритого складу з права на 
розвиток12.

Міжурядову робочу групу відкритого складу з права на розвиток було 
засновано в 1998 р. комісією з прав людини13, яку змінила рада з прав лю-
дини у 2006 р. Її мандат полягав у контролі та огляді прогресу, досягнутого в 
просуванні та реалізації права на розвиток, як вказано в декларації права на 
розвиток, на національному та міжнародному рівнях, наданні рекоменда-
цій у цій царині й подальшого аналізу перешкод до ї ї повного використання, 
зі зверненням уваги щорічно на конкретні зобов’язання згідно з деклара-
цією; в розгляді доповідей і будь-якої іншої інформації, поданої держава-
ми, органами оон, іншими відповідними міжнародними організаціями та 
нуо щодо зв’язку між їхньою дільністю та правом на розвиток; а також у 
поданні на розгляд раді з прав людини доповіді про свою роботу, включно 
з порадами управління Вкпл оон стосовно реалізації права на розвиток 
і порадами впровадження можливих програм технічної допомоги за запи-
том зацікавлених країн, з метою сприяння реалізації права на розвиток. ро-
боча група зустрічається один раз на рік у Женеві й подає свою доповідь 
раді та генеральній асамблеї. агентства оон, інші міжнародні організації, 
а також представники громадянського суспільства беруть участь у засідан-
нях як спостерігачі.

право на розвиток є єдиним правом людини, окремо згаданим у резо-
люції генеральної асамблеї �8/1�1, у якій вона встановила посаду Верхов-
ного комісара й управління Верховного комісара з прав людини. Верховний 
комісар має мандат «зі сприяння та захисту реалізації права на розвиток 
і поліпшення підтримки від відповідних органів оон для цієї мети». окрім 
того, генеральна асамблея щорічно закликає Верховного комісара акту-
алізувати право на розвиток і «здійснити ефективні заходи, спрямовані на 
глобальне партнерство для розвитку серед держав-учасниць, агентств із 
розвитку та міжнародного розвитку, фінансових і торгівельних установ»1�. 
рада з права людини щорічно закликає Верховного комісара забезпечити 
«міжвідомчу співпрацю в рамках системи оон щодо просування та ре-
алізації права на розвиток»15. і генеральний секретар, і Верховний комісар 

12 для подальшої інформації та оновлень, див. www.ohchr.org/EN/Issues/Develop-
ment/Pages/WGRightToDevelopment.aspx (доступно від 17 грудня 2015).

13 резолюція 1998/72.
1� резолюція генеральної асамблеї 66/155 від 19 грудня 2011 р.
15 резолюція ради з прав людини 19/3� від 23 березня 2012 р.
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щорічно звітують перед генеральною асамблеєю та радою з реалізації цих 
мандатів.

Відповідно до мандату Верховного комісара уВкпл працює з метою 
актуалізації права на розвиток і підтримки дедалі більшої інформованос-
ті та реалізації цього права16. іншими видами діяльності є пропагандист-
ські заходи; надання технічних порад; створення партнерств, включно з 
партнерствами з державами-учасницями, багатосторонніми установа-
ми, громадянським суспільством і нуо, а також приватним сектором; 
здійснення досліджень і виявлення передової практики, вивчених уроків 
і перешкод у впровадженні; організація експертних зустрічей; а також 
публікація міжнародних та освітніх матеріалів17. уВкпл також надає під-
тримку секретаріату механізмам і мандатам генеральної асамблеї та 
раді з прав людини стосовно права на розвиток, включно зі згаданою ро-
бочою групою.

13. якими є головні проблеми 
реаліЗації права на роЗвиток?

декларацію було ухвалено в 1986 р., в голосуванні 1�6 держав-учас-
ниць проголосували за, 1 проти й 8 утрималися18. у 1993 р. Всесвітня кон-
ференція з прав людини ухвалила Віденську декларацію та програму дій, 
у якій всі держави-учасниці підтвердили «право на розвиток, як встановлено 
в декларації про право на розвиток, як загальне й невід’ємне право та скла-
дову частину засадничих прав людини» (п. 10).

право на розвиток було відтоді підтверджено в низці інших міжнарод-
них документів, таких як декларація ріо 1992 р. про довкілля та розвиток; 
декларація тисячоліття організації об’єднаних націй; Монтерейський кон-
сенсус 2002 р. Міжнародної конференції з фінансування розвитку; підсум-
ковий документ Всесвітнього саміту 2005 р.; декларація оон 2007 р. про 
права корінних народів; підсумковий документ 2010 р. пленарного засі-
дання високого рівня генеральної асамблеї про цілі розвитку тисячоліття; 

16 наприклад, на відзначення двадцать п’ятої річниці декларації уВкпл почало річну 
серію заходів та оприлюднило видання Реалізація права на розвиток: Есе на відзначення 
25 років Декларації про право на розвиток ООН (United Nations publication, серия № E.12.
XIV.1), яке зокрема аналізує прогрес і недоліки протягом перших 25 років.

17 для подальшої інформації та оновлень, див. www.ohchr.org/EN/Issues/Develop-
ment/Pages/DevelopmentIndex.aspx (доступно 17 грудня 2015).

18 проти: сШа; утрималися: данія, німеччина, федеративна республіка німеччина, 
ісландія, ізраїль, Японія, Швеція та об’єднане королівство.
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стамбульска програма дій 2011 р. для найменш розвинутих країн на 2011–
2020 рр.; підсумковий документ 2012 р. тринадцятого з’їзду конференції 
оон із торгівлі та розвитку; «Майбутнє, якого ми хочемо», підсумковий до-
кумент 2012 р. конференції оон зі сталого розвитку («ріо+20»); програма 
дій аддис-абеби третьої міжнародної конференції з фінансування розвит-
ку; «перетворюючи наш світ: програма сталого розвитку на 2030 рік» і Цілі 
сталого розвитку в 2015 р.

проте концептуальні, політичні та стратегічні проблеми в практичному 
здійсненні права на розвиток все ще є. думки держав усе ще є відмінни-
ми. наявною є певна незгода щодо обов’язків держав у реалізації права 
на розвиток, а також щодо відносного наголосу, який необхідно зроби-
ти на національний вимір державних зобов’язань (індивідуальні права та 
відповідні зобов’язання держави, верховенство права, гарне управління, 
протидія корупції тощо) порівняно із зобов’язанням щодо міжнародної 
співпраці (міжнародна відповідальність, міжнародний порядок, співпраця 
в розвитку, глобальне управління тощо). Як наголошено в декларації, й 
національні, й міжнародні вимірювання необхідні для повного здійснення 
права на розвиток.

національна політика та заходи з розвитку не спричинять успіху без 
міжнародного оточення, що сприяє розвиткові, та навпаки.

також серед держав наявна відмінність у думках щодо критеріїв для 
вимірювання просування на шляху до здійснення права на розвиток19. де-
які країни виступають за розвиток всеосяжного та узгодженого набору 
стандартів як підстави для юридично зобов’язального інструменту, тоді як 
інші віддають перевагу незобов’язальним керівним засадам. Ці відмінності 
кинули виклик прогресові в міжурядовій дискусії на відповідних форумах 
організації об’єднаних націй, таких як генеральна асамблея, рада з прав 
людини та робоча група20.

така політизація й поляризація в міжурядових дискусіях акцентує необ-
хідність поліпшення розуміння цього права і розширення виборчих округів 
на його підтримку. роль громадянського суспільства та інших зацікавлених 
сторін має вирішальне значення для цих зусиль. Є нагальна необхідність у 
забезпеченні узгодженості політики, що ґрунтується на правах людини, в 
глобальному партнерстві для розвитку, а також актуалізації всіх прав люди-
ни, включно з правом на розвиток, у роботі системи організації об’єднаних 

19 Цільова група високого рівня розробила критерії та підкритерії для впровадження 
в дію права на розвиток, для розгляду робочою групою. див. A/HRC/15/WG.2/TF/2/
Add.2.

20 для детальнішого опису дискусії, див. щорічні доповіді робочої групи, доступні на 
сайті www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/WGRightToDevelopment.aspx (acces-
sed 17 December 2015).
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націй21. проте найбільшою перешкодою на шляху досягнення цих цілей є 
відсутність консенсусу між державами-учасницями.

14. як можна реаліЗувати 
й контролювати право на роЗвиток?

реалізація права на розвиток є безперервним процесом для всіх країн. 
згідно з робочою групою, для його цілковитої реалізації необхідним є по-
дальше концептуальне прояснення, поліпшення стратегічної узгодженості 
та координації політики та програм, а також підвищення політичної прихиль-
ності22. деякими з факторів, які, на думку робочої групи, сприяють реаліза-
ції права на розвиток, є:

a) Відкрита, справедлива, заснована на правилах, передбачувана й 
позбавлена дискримінації багатостороння торгівельна система;

b) стале економічне зростання;
c) Безперервне партнерство з метою розвитку;
d) розвиток, оцінка й розподіл практичних і конкретних заходів на на-

ціональному та міжнародному рівнях;
e) Впровадження принципів, що лежать у підґрунті декларації про пра-

во на розвиток, у політику та програми багатостороннього розвитку 
та фінансових установ;

f) підхід до економічного зростання та розвитку, що ґрунтується на 
правах;

g) гарне управління та верховенство права на національному та міжна-
родному рівні;

h) Чутливість з боку держав до вразливих і маргіналізованих груп та 
реалізація громадянських, культурних, економічних, політичних і со-
ціальних прав23.

засоби реалізації права на розвиток включають:
a) формулювання належної національної та міжнародної політики роз-

витку (ст. 2, � і 10);
b) Економічні та соціальні реформи на національному та міжнародно-

му рівнях (ст. 8 і 10);
c) Ефективну міжнародну співпрацю (ст. 3–� і 6);

21 A/HRC/19/�5, пп. 23–25.
22 E/CN.�/200�/23 і кор.1, п. �3 (h).
23 A/66/216, пп. 22–23.
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d) усунення перешкод до розвитку, включно з порушенням прав лю-
дини, расизмом, колоніалізмом, оккупацією й агресією (ст. 3, 5 і 6);

e) сприяння миру й роззброєння та переспрямування збережень від 
роззброєння на розвиток (ст. 7).

декларація про право на розвиток не є договором, і немає жодних 
договірних органів, що контролюють ї ї реалізацію. проте у 1998 р., оон 
створила робочу групу для моніторингу та контролю прогресу в просуванні 
та реалізації права на розвиток на національному та міжнародному рівнях 
і для забезпечення рекомендацій та аналізу перешкод у користуванні цим 
правом (див. 12). генеральна асамблея і рада з прав людини контролюють 
реалізацію права на розвиток на підставі щорічних доповідей, які подають 
робоча група, генеральний секретар і Верховний комісар (див. 12). Відповід-
ні договірні правозахисні органи, що мають мандати спеціальних процедур, 
універсальний періодичний огляд та інші механізми ради з прав людини, 
а також міжнародні, регіональні й національні організації, дедалі частіше 
розглядають питання, пов’язані з правом на розвиток. прикладами цього 
є: визнання комітетом з економічних, соціальних і культурних прав щільно-
го взаємозв’язку та взаємодоповнюваності між міжнародним пактом про 
економічні, соціальні та культурні права і правом на розвиток, включно з 
численними паралельними твердженням в таких царинах, як харчування, 
житло, охорона здоров’я та освіта; повідомлення спеціального доповідача 
з права на харчування з керівних засад про оцінку впливу торівельних та 
інвестиційних угод на права людини (A/HRC/19/59/Add.5); фокусування на 
самовизначенні спеціального доповідача з прав корінних народів; і мірку-
вання робочої групи з питань бізнесу та прав людини про відповідальність 
недержавних суб’єктів за розвиток, зокрема стосовно відповідального ін-
вестування.

кожна людина, що відіграє роль у створенні та формуванні політики, 
включаючи, але не обмежуючись парламентаріями та вищими чиновника-
ми, релігійними та громадськими лідерами, організаціями громадянського 
суспільства та заснованими на вірі групами, вченими та виборцями, може 
зробити внесок у формулювання політики, який відповідатиме праву на 
розвиток і включатиме його принципи й елементи. Як вже обговорювало-
ся, відповідно до декларації «всі люди несуть відповідальність за розвиток», 
і всі особи, включно з молоддю та дітьми, повинні мати можливість діяти 
відповідно до власного потенціалу для здійснення права на розвиток для 
себе та інших. освіта в царині прав людини, яка включає освіту з права на 
розвиток, допоможе донести ці засадничі елементи до пересічних членів 
суспільства й уможливить розвиток за активної участі, заснованій на правах 
людини. окрім того, приватний сектор може посприяти реалізації права 
на розвиток через забезпечення того, щоб усі ділові заходи, зокрема де-
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ржавно-приватні партнерства, включали найголовніші принципи, закріплені 
в декларації, й відповідали розумінню людини як центрального суб’єкта, 
учасника та кінцевого споживача розвитку. по суті, право на розвиток є 
правом, яке належить усім особам і народам, й тому кожна людина, кожне 
співтовариство й усе населення повинно мати можливість і повноваження на 
практиці брати участь, сприяти й користуватися економічним, соціальним, 
культурним і політичним розвитком.
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додатки

додаток I 
декларація про право на розвиток24

Генеральна Асамблея,
Беручи до уваги цілі та принципи статуту організації об’єднаних націй 

стосовно здійснення міжнародної співпраці в розв’язанні міжнародних про-
блем економічного, соціального, культурного або гуманітарного характе-
ру й у заохоченні та розвитку поваги до прав людини й головних свобод для 
всіх без розрізнення раси, статі, мови та релігії,

Визнаючи, що розвиток є всебічним економічним, соціальним, куль-
турним і політичним процесом, спрямованим на постійне підвищення 
добробуту всього населення й усіх осіб на ґрунті їхньої активної, вільної та 
конструктивної участі в розвитку й у справедливому розподілі створюваних 
у його процесі благ,

Враховуючи, що відповідно до тверджень загальної декларації прав 
людини кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, за 
якого права і свободи, викладені в декларації, можуть бути вповні реалізо-
вані,

Посилаючись на твердження Міжнародного пакту про економічні, со-
ціальні та культурні права та Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права,

Посилаючись далі на відповідні угоди, конвенції, резолюції, рекомен-
дації та інші документи організації об’єднаних націй та ї ї спеціалізованих 
установ, що стосуються всебічного розвитку людини, економічного та со-
ціального прогресу й розвитку всіх народів, включно з документами, що 
стосуються деколонізації, попередження дискримінації, поваги та дотри-
мання прав людини й головних свобод, підтримання міжнародного миру 
та безпеки та подальшого сприяння розвиткові дружніх відносин і співпраці 
між державами відповідно до статуту,

2� ухвалена генеральною асамблеей оон в її резолюції �1/128 від � грудня 1986 р.
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Нагадуючи про право народів на самовизначення, відповідно до яко-
го всі народи мають право на вільне визначення свого політичного статусу 
та здійснення свого економічного, соціального та культурного розвитку,

Нагадуючи також про право народів здійснювати згідно з відповід-
ним твердженням обох Міжнародних пактів про права людини повний і 
цілковитий суверенітет над усіма своїми природними багатствами та ре-
сурсами,

Враховуючи зобов’язання держав відповідно до статуту сприяти за-
гальній повазі та дотриманню прав людини й головних свобод для всіх без 
будь-яких відмінностей за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних або інших переконань, національного або соціального поход-
ження, майнового стану, народження або за іншою ознакою,

Вважаючи, що ліквідація масових і брутальних порушень прав людини 
народів та осіб, зачеплених такими ситуаціями, які є результатом колоніаліз-
му, неоколоніалізму, апартеїду, всіх форм расизму та расової дискриміна-
ції, іноземного панування й окупації, агресії й загроз національному суве-
ренітетові, національній єдності та територіальній цілісності й загрози війни, 
допомагала би створенню умов, що сприяють розвиткові значної частини 
людства,

Відчуваючи занепокоєність у зв’язку з наявністю серйозних переш-
код на шляху розвитку та цілковитого самовираженя людини та народів, 
пов’язаних зокрема із запереченням громадянських, політичних, економіч-
них, соціальних і культурних прав, вважаючи, що всі права людини й головні 
свободи є неподільними та взаємозалежними, і що для сприяння розвиткові 
має приділятися одинакова увага і першочергова значущість здійсненню, 
сприянню та захистові громадянських, політичних, економічних, соціальних 
і культурних прав, і що внаслідок цього сприяння, поваги та здійснення де-
яких прав людини й головних свобод не може слугувати виправданням від-
мові в інших правах людини й головних свободах,

Вважаючи, що міжнародний мир і безпека є найважливішими факто-
рами здійснення права на розвиток,

Підтверджуючи, що є щільний зв’язок між роззброєнням та розвит-
ком, і що прогрес у царині роззброєння значно пирскорив би прогрес у ца-
рині розвитку, і що засоби, які вивільнюються внаслідок здійснення заходів 
із роззброєння, мають бути спрямовані на економічний і соціальний розви-
ток та добробут усіх народів, і зокрема народів країн, що розвиваються,

Визнаючи, що людина є головним суб’єктом процесу розвитку і що 
внаслідок цього в політиці у царині розвитку людина має розглядатися як 
головний учасник і бенефіціарій розвитку,

Визнаючи, що створення сприяливих умов для розвитку народів та ін-
дивідів є головним обов’язком їхніх держав,
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Усвідомлюючи, що зусилля на міжнародному рівні, спрямовані на 
сприяння розвитку та захист прав людини, мають супроводжувати зусилля 
зі встановлення нового міжнародного економічного порядку,

Підтверджуючи, що право на розвиток є невід’ємним правом людини 
та що рівність можливостей для розвитку є прерогативою і держав, і лю-
дей, які складають державу,

Проголошує цю декларацію про право на розвиток:

стаття 1

1. право на розвиток є невід’ємним правом людини і з огляду на це кож-
на людина й усі народи мають право брати участь у такому економічному, 
соціальному, культурному та політичному розвитку, за якого може бути 
вповні реалізовано всі права людини й головні свободи, а також сприяти йо-
му та користуватися його благами.

2. право людини на розвиток передбачає також цілковитої реалізації 
права народів на самовизначення, яке включає згідно з відповідними твер-
дженнями обох Міжнародних пактів про права людини здійснення їхнього 
невід’ємного права на повний суверенітет над усіма своїми природними ба-
гатствами та ресурсами.

стаття 2

1. людина є головним суб’єктом процесу розвитку й має бути активним 
учасником і бенефіціарієм права на розвиток.

2. усі люди несуть відповідальність за розвиток в індивідуальному й ко-
лективному плані з урахуванням необхідності повної поваги прав людини й 
головних свобод, а також своїх обов’язків перед суспільством, яке лише й 
може забезпечити вільний і повний розвиток людської особистості, й тому 
вони мають заохочувати та захищати відповідний політичний, соціальний та 
економічний порядок, необхідний для розвитку.

3. держави мають право та обов’язок визначати відповідну національну 
політику розвитку, спрямовану на постійне підвищення добробуту всього 
населення й усіх окремих осіб на ґрунті їхньої активної, вільної та конструк-
тивної участі в розвитку й у справедливому розподілі створюваних у цьому 
процесі його благ.

стаття 3

1. держави несуть головну відповідальність за створення національних і 
міжнародних умов, сприятливих для здійснення права на розвиток.
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2. здійснення права на розвиток вимагає повної поваги принципів між-
народного права, що стосуються дружніх відносин та співпраці між держа-
вами відповідно до статуту організації об’єднаних націй.

3. держави мають співпрацювати одна з одною для забезпечення роз-
витку й усунення перешкод на його шляху. держави мають здійснювати свої 
права та виконувати свої обов’язки в такий спосіб, аби сприяти встановленню 
нового міжнародного економічного порядку, заснованого на суверенній 
рівності, взаємозалежності, взаємної зацікавленості та співпраці між усіма 
державами, а також заохочувати дотримання та здійснення прав людини.

стаття 4

1. держави мають ухвалювати в індивідуальному й колективному по-
рядку заходи, спрямовані на розробку політики в царині міжнародного роз-
витку з метою сприяння здійсненню у повному обсязі права на розвиток.

2. для забезпечення швидшого розвитку країн, що розвиваються, не-
обхідним є здійснення постійних заходів. на додачу до зусиль, здійснюваних 
країнами, що розвиваються, необхідною є ефективна міжнародна співпра-
ця щодо надання цим країнам відповідних засобів і можливостей для при-
скорення їхнього всебічного розвитку.

стаття 5

держави мають ухвалювати рішучі захходи, спрямовані на ліквідацію 
масових і брутальних порушень прав людини народів та осіб, зачеплених 
такими ситуаціями, які є наслідком апартеїду, всіх форм расизму та расо-
вої дискримінації, колоніалізму, іноземного панування та окупації, агресії, 
іноземного втручання та загроз національному суверенітету, національній 
єдності та териториальній цілісності, загрози війни та відмови визнати засад-
ниче право народів на самовизначення.

стаття 6

1. усі держави мають співпрацювати з метою сприяння, заохочення та 
зміцнення загальної поваги та дотримання всіх прав людини й головних сво-
бод для всіх без розрізнення раси, статі, мови або релігії.

2. усі права людини й головні свободи є неподільними та взаємоза-
лежними; однакова увага та першорядне значення має приділятися здійс-
ненню, сприянню та захисту громадянських, політичних, економічних, со-
ціальних і культурних прав.
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3. держави мають ухвалювати заходи з метою ліквідації перешкод на 
шляху розвитку, що виникають унаслідок недотримання громадянських і 
політичних прав, а також економічних, соціальних і культурних прав.

стаття 7

усі держави мають сприяти встановленню, підтриманню та зміцненню 
міжнародного миру та безпеки і з цією метою докладати всіх зусиль для до-
сягнення загального та повного роззброєння під ефективним міжнародним 
контролем, а також для забезпечення використання звільнених внаслідок 
здійснення ефективних заходів із роззброєння засобів із метою всебічного 
розвитку, зокрема країн, що розвиваються.

стаття 8

1. держави мають ухвалювати на національному рівні всі необхідні заходи 
для здійснення права на розвиток і забезпечити зокрема рівність можливостей 
для всіх у тому, що стосується доступу до головних ресурсів, освіти, охорони 
здоров’я, харчування, житла, зайнятості та справедливого розподілу прибут-
ків. потрібно здійснити ефективні заходи для забезпечення активної ролі жі-
нок у процесі розвитку. із метою ліквідації всіх соціальних несправедливостей 
має бути здійснено відповідні економічні та соціальні реформи.

2. держави мають заохочувати участь населення в усіх царинах як важли-
вого фактору процесу розвитку та цілковитого здійснення всіх прав людини.

стаття 9

1. усі викладені в цій декларації аспекти права на розвиток мають не-
подільнимий і взаємозалежний характер, і кожний аспект слід розглядати в 
контексті цілого.

2. ніщо в цій декларації не може розглядатися як таке, що суперечить ці-
лям і принципам організації об’єднаних націй або як таке, що передбачає на-
дання будь-якій державі, групі або окремій особі права здійснювати будь-яку 
діяльність або чинити дії, спрямовані на порушення прав, викладених у загаль-
ній декларації прав людини та в Міжнародних пактах про права людини.

стаття 10

слід здійснювати заходи для забезпечення цілковитої реалізації та про-
гресивного зміцнення права на розвиток, включно з розробкою, ухвален-
ням та реалізацією політичних, законодавчих та інших заходів на національ-
ному та міжнародному рівнях.
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19�� декларація філадельфії, 
генеральна конференція 
Міжнародної організації 
праці

усі люди, незалежно від раси, віровизнання 
чи статі, мають право на справдження свого 
материального добробуту та на духовний 
розвиток в умовах свободи та гідності, еко-
номічної безпеки та рівних можливостей

19�5 статут оон сприяти соціальному прогресові та кра-
щим умовам життя за більшої свободи 
(преамбула)
здійснювати міжнародну співпрацю у роз-
в’язанні міжнародних проблем еконо-
мічного, соціального, культурного та 
гуманітарного характеру й у заохоченні 
розвитку поваги до прав людини та го-
ловних свобод для всіх без розрізнення 
раси, статі, мови та релігії (стаття 1)
підвищувати рівень життя, повної зайня-
тості населення та умов економічного й со-
ціального прогресу та розвитку (стаття 55)
здійснювати спільні та самостійні дії 
у співпраці з організацією для досягнення 
цілей, зазначених у статті 55 (стаття 56)









19�8 статут організації амери-
канських держав

кожна держава має право розвивати своє 
культурне, політичне й економічне життя 
вільно та природно. у цьому вільному роз-
витку держава має зберігати права осіб 
і принципи загальної моралі (ст. 17)

25 різні механізми оон, створені для розв’язання проблеми права на розвиток, позна-
чено сірим кольором.
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19�8 загальна декларація прав 
людини (резолюція гене-
ральної асамблеї 217A(III))

усі люди народжуються вільними й рів-
ними у своїй гідності та правах. Вони наді-
лені розумом і сумлінням і мають пово-
дитися одне з одним у дусі братерства 
(ст. 1)
кожна людина має право на такий жит-
тєвий рівень, включно з харчуванням, 
одягом, житлом, медичним доглядом 
і необхідним соціальним обслуговуван-
ням, який є необхідним для підтримання 
здоров’я та добробуту її самої та її ро-
дини (ст. 25)
кожна людина має право на соціальний 
і міжнародний порядок, за якого права 
та свободи, викладені в цій декларації, 
можуть бути дійсненими вповні (ст. 28)







1960 декларація про надання 
незалежності колоніаль-
ним країнам і народам
(резолюція генеральної 
асамблеї 151� (XV))

усі народи мають невід’ємне правом на 
повну свободу, здійснення свого суве-
ренітету та цілісність своєї національної 
території
усі народи мають право на самовизна-
чення; з огляду на це право вони вільно 
визначають свою політичний статус і віль-
но дбають про свій економічний, соціаль-
ний і культурний розвиток





1961 програма першо декади 
розвитку оон (резолю-
ція генеральної асамблеї 
1710 (XVI))

усі держави мають збільшувати свої зу-
силля з мобілізації та здійснити заходи 
для досягнення самопідтримчого зрос-
тання націй і їхнього соціального просу-
вання (п. 1)
закликаючи до «справедливіших» і «взає-
моприйнятніших» економічних відносин 
між розвиненими країнами та країнами, 
що розвиваються, генеральна асамблея 
підтверджує обов’язок держав співпрацю-
вати в міжнародному порядку та виявляти 
солідарність для створення умов, необхід-
них для досягнення встановленої мети
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1962 декларація про постійний 
суверенітет над природ-
ними ресурсами (резолю-
ція генеральної асамблеї 
1803 (XVII))

резолюція проголошує невід’ємне право 
людей і народів на постійний суверенітет 
над своїми природними багатствами та ре-
сурсами, і що такий суверенітет є головною 
складовою суверенного та невід’ємного 
права народів на самовизначення, включно 
з розвитком

1965 Міжнародна конвенція 
про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації (ре-
золюція генеральної асам-
блеї 2106 (XX))

конвенція засуджує всі форми расової 
дискримінації стосовно осіб і груп; надалі 
визначає деякі з базових принципів, на яких 
ґрунтується право на розвиток:
відсутність дискримінації, рівність і соціаль-
не правосуддя

1966 Міжнародні пакти про 
права людини – пакти про 
громадянські та політичні 
права та про економічні, 
соціальні та культурні пра-
ва (резолюція генеральної 
асамблеї 2200A (XXI))

обидва пакти визнають, що ідеалу вільних 
людей, вільних від страху та злиднів, може 
бути досягнуто лише за наявності умов, за 
яких кожен може користуватися своїми 
економічними, соціальними та культурни-
ми правами, а також своїми громадянськи-
ми та політичними правами (спільний третий 
пункт преамбул)

1968 прокламація тегерану, 
Міжнародна конференція 
з прав людини

у прокламації тегерану твердиться, що до-
сягнення сталого прогресу в реалізації прав 
людини залежить від безпечної й ефек-
тивної національної та міжнародної політи-
ки економічного та соціального розвитку 
(п. 13).

1969– 
197�

спеціальний доповідач 
комісії з прав людини, пан 
Манушер ганджі

подати комплексну доповідь, разом із її 
висновками та рекомендаціями, включно 
з питанням про роль комісії в цьому аспекті, 
про реалізацію ... економічних, соціальних 
і культурних прав ..., приділивши в цьому 
аспекті особливу увагу конкретним пробле-
мам країн, що розвиваються (резолюція ко-
місії 1� (XXV), п. 1).
(дослідження міститься в E/CN.�/1108/
Rev.1)
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1969 декларація про соціальний 
прогрес і розвиток (резо-
люція генеральної асамб-
леї 25�2 (XXIV))

декларація підтверджує, що метою со-
ціального прогресу та розвитку є «без-
перервне покращення матеріальних і ду-
ховних умов життя всіх членів суспільства 
з дотриманням прав людини та головних 
свобод» (Частина II, Цілі)
усі люди й усі народи без розділення 
за расою, кольором шкіри,статтю, мо-
вою, релігією, національністю, етнічним 
походженням, сімейним чи соціальним 
статусом або політичними чи іншими 
переконаннями, повинні мати право 
жити з гідністю та свободою й користу-
ватися плодами соціального прогресу, 
та за свого боку повинні сприяти цьому 
(ст. 1)





1970 стратегія міжнародного 
розвитку для другої дека-
ди розвитку оон (резо-
люція генеральної асамб-
леї 2626 (XXV))

стратегія визнає взаємозалежність розвит-
ку та прав людини, включно з правом на-
родів на самовизначення та пов’язану кон-
цепцію народної участі

197� декларація про заснуван-
ня нового міжнародного 
економічного порядку 
(резолюція генеральної 
асамблеї 3201 (S-VI))

декларація підтверджує зокрема, що на-
явний міжнародний економічний порядок 
безпосередньо конфліктує з поточними 
подіями в міжнародних політичних та еконо-
мічних відносинах. Від 1970 р. світова еко-
номіка зазнала кількох серйозних криз, які 
мали важкі наслідки, особливо для країн, 
що розвиваються, через їхню більшу враз-
ливість щодо зовнішніх економічних ім-
пульсів (п. 2)

197� Хартія економічних прав 
та обов’язків держав 
(резолюція генеральної 
асамблеї 3281(XXIX))

Хартію спрямовано на встановленя нового 
міжнародного економічного порядку, за-
снованого на рівності, суверенній рівності, 
взаємозалежності, спільному інтересі та 
співпраці серед усіх держав, незалежно від 
їхніх економічних і соціальних систем
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197�– 
2005

подкомісія із просування 
та захисту прав людини

подкомісія розробила й розглянула кіль-
ка досліджень і доповідей щодо різних 
тематичних проблем, пов’язаних із пра-
вом на розвиток (див. сайт уВкпл, архів 
документів про право на розвиток)
комісія із прав людини звернулася із 
проханням, аби підкомісія підготувала 
концептуальний документ, що ство-
рює можливості для реалізації права 
на розвиток і його здійсненності, зок-
рема міжнародний правовий стандарт 
зобов’язального характеру, керівні при-
нципи щодо реалізації права на розвиток 
і принципи партнерства для розвитку... 
(резолюція 2003/83)
у 2006 р. замість підкомісії почав діяти 
консультаційний комітет







1977– 
2005

комісія із прав людини уперше комісія звернулася із запитом 
про дослідження міжнародних вимірів 
права на розвиток як права людини 
у зв’язку з іншими правами людини (ре-
золюція � (XXXIII) від 21 лютого 1977)
комісія розглядала й ухвалювала резо-
люцію про право на розвиток щорічно 
від 1985 до 2005 р. у 2006 р. замість ко-
місії почала діяти рада з прав людини





1978 декларація про раси та 
расові упередження ос-
вітньої, наукової та куль-
турної організації оон

Будь-яке розрізнення, виключення, обме-
ження або віддання переваги на ґрунті раси, 
кольору шкіри, етнічного чи національного 
походження або релігійна нетерпимість, 
вмотивована расистськими міркуваннями, 
що руйнує чи підважує суверенну рівність 
держав і право народів на самовизначення, 
або яка обмежує у довільний чи дискриміна-
ційний спосіб право кожої людини та групи 
на здійснення розвитку, не відповідає вимо-
гам міжнародного порядку, що є справед-
ливими й гарантують дотримання всіх прав
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1978 декларація про раси та 
расові упередження ос-
вітньої, наукової та куль-
турної організації оон

людини; право на повний розвиток пред-
бачає рівний доступ до засобів особистого 
та колективного просування та здійснення 
в умовах поваги до цінностей цивілізації та 
культури, й на національному, й на міжна-
родному рівні (ст. 3).

1979– 
донині

генеральний секретар генеральний секретар подавав доповіді 
та дослідження міжнародних вимірів 
права на розвиток як права людини (E/
CN.�/133�), регіональних і національних 
вимірів права на розвиток як права люди-
ни (E/CN.�/1�21 і E/CN.�/1�88) та на-
родній участі (E/CN.�/1985/10) комісії 
з прав людини
генеральний секретар подає щорічну 
доповідь про право на розвиток гене-
ральній асамблеї та раді з прав людини





1980 стратегія міжнародно-
го розвитку для третьої 
декади розвитку оон 
(резолюція генеральної 
асамблеї 35/56)

у ній наголошено на зв’язку між розвитком та 
індивідуальним і колективним, національним 
і міжнародним правосуддям, а також пот-
ребою нового міжнародного економічного 
порядку та структурних змін на національ-
ному й міжнародному рівні

1981 африканська хартія прав 
людини та народів

усі народи повинні мати право на свій еко-
номічний, соціальний і культурний розвиток 
з урахуванням їхньої свободи та ідентич-
ності, й рівною мірою користуватися спіль-
ною спадщиною людства (ст. 22 (1))

1981–
1989

робоча група урядових 
експертів із права на роз-
виток (15 експертів)

Вивчення обсягу та змісту права на роз-
виток і найефективніших способів забез-
печення реалізації економічних, соціаль-
них і культурних прав (резолюція комісії 
(XXXVII) від 11 березня 1981 р.)
Висунення конкретних пропозицій для 
реалізації права на розвиток і для проек-
тування міжнародних документів із цієї 
теми (там само)
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1981–
1989

робоча група урядових 
експертів із права на роз-
виток (15 експертів)

подання рекомендаций комісії щодо 
практичних заходів реалізації декларації 
та конкретних пропозицій для майбутнь-
ої роботи (резолюція 1987/23)



1981– 
донині

генеральна асамблея генеральна асамблея проголосила, що 
право на розвиток є невід’ємним правом 
людини (резолюція 36/133 від 1� грудня 
1981 р.)
генеральна асамблея розглядала й ух-
валювала резолюцію про право на роз-
виток щорічно з 1987 р.





1986 дЕклараЦіЯ про праВо на розВиток 
(резолюція генеральної асамблеї �1/128)

1990 глобальна консультація 
про право на розвиток як 
право людини

консультація відбулася 8–12 січня 1990 р. 
в Женеві на вимогу комісії в її резолюції 
1989/�5

1992 декларація ріо про довкіл-
ля та розвиток

право на розвиток необхідно здійснювати 
в такий спосіб, аби справедливо відповідати 
потребам у розвитку та довкіллі нинішнього 
та майбутніх поколінь (принцип 3)

1993 Віденська декларація та 
програма дій

Всесвітня конференція з прав людини 
(вперше консенсусом усіх держав-
членів оон) підтвердила право на роз-
виток, як встановлено в декларації про 
право на розвиток, як універсальне та 
невід’ємне право і складову частину за-
садничих прав людини
Міжнародне співтовариство має сприя-
ти ефективній міжнародній співпраці для 
реалізації права на розвиток і ліквідації 
всіх перешкод до розвитку
сталий прогрес на шляху до реалізації пра-
ва на розвиток вимагає наявності ефектив-
ної політики розвитку на національному 
рівні, а також справедливих економічних 
відносин і сприяливого економічного ото-
чення на міжнародному рівні (п. 10)
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1993– 
донині

Верховний комісар із прав 
людини та уВкпл

генеральна асамблея заснувала посаду 
Верховного комісара із прав людини, 
зокрема для сприяння та захисту реалі-
зації права на розвиток і для поліпшеня 
підтримки з відповідних органів системи 
оон для цієї мети (резолюція �8/1�1 від 
7 січня 199� р., п. � (c))
згодом генеральна асамблея звернула-
ся із проханням, щоб Верховний комісар 
актуалізував право на розвиток і здій-
снював ефективні заходи, спрямовані 
на зміцнення глобального партнерства 
для розвитку серед держав-учасниць, 
агентств із розвитку та міжнародного 
розвитку, фінансових і торгівельних ус-
танов (див. щорічні резолюції про право 
на розвиток)
рада з прав людини звернулася із прохан-
ням, щоб уВкпл продовжив доповідати 
про свої дії, включно з міжнародною 
співпрацею в системі оон для просу-
вання та реалізації права на розвиток 
(резолюція 19/3� від 23 березня 2012)







1993–
1995

робоча група урядових 
експертів відкритого скла-
ду про право на розвиток 
(15 експертів)

Визначення перешкод до здійснення та 
реалізації декларації
рекомендації щодо шляхів і способів ре-
алізації права на розвиток усіма держа-
вами (резолюція комісії 1993/22)





199� каїрська програма дій 
Міжнародної конференції 
щодо населення та роз-
витку

право на розвиток необхідно здійснювати 
в такий спосіб, аби справедливо відповідати 
потребам населення, розвитку та довкілля 
нинішнього та майбутнього поколінь

1995 копенгагенська деклара-
ція із соціального розвит-
ку та програма дій Всесвіт-
нього саміту соціального 
розвитку

сприяння реалізації права на розвиток за 
допомогою зміцнення демократії, розвит-
ку й дотримання прав людини й головних 
свобод за допомогою ефективної політики 
розвитку на національному рівні, а також
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1995 копенгагенська деклара-
ція із соціального розвит-
ку та програма дій Всесвіт-
нього саміту соціального 
розвитку

справедливих економічних відносин і спри-
ятливого економічного оточення на міжна-
родному рівні

1995 пекінська декларація та 
платформа для дій Чет-
вертої всесвітньої конфе-
ренції зі становища жінок

Ми підтверджуємо нашу відданість рівно-
правності та природженій людській гідності 
жінок і чоловіків, а також іншим цілям і при-
нципам, закріпленим у статуті організації 
об’єднаних націй, загальній декларації 
прав людини та в інших міжнародних доку-
ментах у царині прав людини, зокрема ..., 
а також... і декларації про право на розви-
ток (п. 8)

1996–
1997

Міжурядова група екс-
пертів про право на розви-
ток (10 експертів)

розробити стратегію для реалізації та 
просування права на розвиток
розробити конкретні та практичні заходи 
для реалізації та просування права (ре-
золюція комісії 1996/15)





1998– 
донині

Міжурядова робоча група 
відкритого типу із права на 
розвиток

Моніторинг і розгляд прогресу, досягну-
того в просуванні права на розвиток, як 
визначено в декларації, на національно-
му та міжнародному рівні, надання ре-
комендацій щодо цього права та подаль-
ший аналіз перешкод до його повного 
здійснення, щороку увага приділяється 
конкретним зобов’язанням у декларації
розгляд доповідей і будь-якої іншої ін-
формації, поданої державами, органа-
ми оон, іншими відповідними міжна-
родними організаціями та неурядовими 
організаціями про зв’язки між їхньою 
діяльністю та правом на розвиток
подання сесійної доповіді про свою робо-
ту, зокрема управління Вкпл стосовно ре-
алізації права на розвиток і внесення про-
позицій щодо можливих програм технічної
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1998– 
донині

Міжурядова робоча група 
відкритого типу із права на 
розвиток

допомоги на прохання зацікавлених країн 
з метою сприяння реалізації права на 
розвиток (резолюція комісії 1998/72)
завершення завдань, доручених радою в 
її резолюції �/� (резолюція ради із прав 
людини 9/3 від 2� вересня 2008 р.)



1998–
2003

незалежний експерт ко-
місії із прав людини про 
право на розвиток, пан 
арджун сенгупта

подавати міжурядовій робочій групі з права 
на розвиток на кожному її засіданні дослід-
ження поточного стану прогресу в реаліза-
ції права на розвиток як підстави для сфоку-
сованого обговорененя (резолюція комісії 
1998/72)

2000 декларація тисячоліття «Ми [очільники держави та уряду] є відда-
ними перетворенню права на розвиток на 
реальність для всіх і звільнення всієї людської 
раси від злиднів» (п. 11)

2002 Монтерейський консенсус 
міжнародної конференції 
з фінансування розвитку

свобода, мир і безпека, національна ста-
більність, дотримання прав людини, включ-
но з правом на розвиток, і верховенства 
права, рівність статей, ринково орієнтована 
політика й загальна відданість справедливим 
і демократичним суспільствам також є важ-
ливими і взаємно зміцнюють одне одного 
(п. 11)

200� Високорівневий семінар 
із права на розвиток: гло-
бальне партнерство для 
розвитку

семінар було організовано 9–10 люто-
го 200� р. на вимогу в резолюції комісії 
2003/83

200� арабська хартія прав лю-
дини

право на розвиток є засадничим правом 
людини, й усі держави мають створити 
політику розвитку та здійснити заходи, не-
обхідні для забезпечення цього права. Вони 
зобов’язані втілювати в життя цінності солі-
дарності та співпраці серед них і на міжна-
родному рівні з метою викорінення злиднів 
і досягнення економічного, соціального, 
культурного та політичного розвитку.
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200� арабська хартія прав лю-
дини

з огляду на це право кожен громадянин має 
право брати участь у реалізації розвитку 
й користуватися його плодами та зисками 
(ст. 37)

200�–
2010

Цільова група високого 
рівня з реалізації права на 
розвиток (5 експертів)

надати експертні висновки та рекомендації мі-
журядовій робочій групі з права на розвиток 
(резолюція комісії 200�/7)

2005 підсумковий документ 
всесвітнього саміту

«Ми також зобов’язуємося зміцнити пра-
возахисні механізми оон з метою забез-
печення для всіх ефективного користування 
всіма правами людини, а також громадянсь-
кими, політичними, економічними, соціаль-
ними та культурними правами, включно 
з правом на розвиток» (п. 123)

2007 декларація оон про пра-
ва корінних народів

«корінні народи мають право визначати 
й розвивати пріоритети та стратегії здійснен-
ня свого права на розвиток. зокрема, корінні 
народи мають право активно брати участь 
у розвитку та визначенні програм охорони 
здоров’я, житла та інших економічних і со-
ціальних програм, що впливають на них, та 
по змозі запроваджувати такі програми за 
допомогою власних установ» (ст. 23)

2009 африканська комісія 
з прав людини та народів

комісія встановила, що спосіб, у який ен-
дороїс, корінне співтовариство кенії, було 
позбавлено його традиційних земель і до-
ступу до ресурсів, був порушенням їхніх 
прав, включно з правом на розвиток, згідно 
зі статтею 22 африканської Хартії про пра-
ва людини та народів

2010 підсумковий документ 
високорівневого пленар-
ного засідання генераль-
ної асамблеї щодо цілей 
розвитку тисячоліття

«Ми також підтверджуємо значущість сво-
боди, миру та безпеки, дотримання всіх 
прав людини, включно з правом на розви-
ток, верховенства права, рівності статей 
і загальної відданості справедливого та де-
мократичного суспільства розвиткові» (п. 3)
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2011 стамбульска програма дій 
для найменш розвинених 
країн на 2011–2020 рр.

«справедливість на всіх рівнях є необхідною 
для тривалого процвітання та реалізації всіх 
прав людини, визнаних на міжнародному рів-
ні, включно з правом на розвиток» (п. 29 (f))

2011 договірні органи в царині 
прав людини

голови договірних правозахисних органів 
зрсбили спільну заяву: «ми сповнені рі-
шучості здійснити узгоджені зусилля для 
просування проінформованого про роз-
виток і заснованого на взаємозалежності 
розуміння всіх договірів у царині прав 
людини, для наголошування та виокрем-
лення значущості й важливості права на 
розвиток за інтерпретації та застосуван-
ня тверджень правозахисних договірів, 
а також за контролю дотримання цих 
тверджень».
(див. сайт уВкпл для повного тексту)

2011 система оон Вісімнадцать організацій системи оон оп-
рилюднили спільну заяву: «Від 1986 р. ця 
декларація надала нормативні підстави для 
зосередженого на людях підходу до роз-
витку. людський розвиток і права людини 
є взаємопов’язаними й доповнюють одне 
одного концептуально й на практиці, допо-
могаючи забезпечити добробут і гідність 
усіх людей». (див. сайт уВкпл для повного 
тексту)

2012 дохінський мандат, три-
надцяте засідання конфе-
ренції оон з торгівлі та 
розвитку

«стратегії розвитку мають бути інклюзивни-
ми та створеними для здійснення людських 
потреб. ... люди мають подібні потреби та 
прагнення, включно зі свободою, правами 
людини включно з правом на розвиток...» 
(п. 9)

2012 «Майбутнє, якого ми бажає-
мо», підсумковий документ 
конференції оон зі сталого 
розвитку («ріо+20»)

«Ми [очільники держави та уряду
й представники високого рівня] також під-
тверджуємо важливість свободи, миру та 
безпеки, дотримання всіх прав людини
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2012 «Майбутнє, якого ми бажає-
мо», підсумковий документ 
конференції оон зі сталого 
розвитку («ріо+20»)

включно з правом на розвиток і правом на 
належні умови життя...» (п. 8)

2012 декларація про права лю-
дини асЕан

розділ декларації присвячено праву на 
розвиток (див. ст. 35–37), і він зокрема 
промовляє, що держави-учасниці асЕан 
мають «актуалізувати багатосторонні ас-
пекти права на розвиток у відповідних ца-
ринах створення співтовариства асЕан і за 
його межами, а також мають працювати 
з міжнародним співтовариством для спри-
яння справедливому та сталому розвитку, 
практиці справедливої торговлі й ефектив-
ній міжнародній співпраці»

2012 Чотирирічний всеосяжний 
огляд політики оператив-
ної діяльності для розвитку 
системи оон (резолю-
ція генеральної асамблеї 
67/226) 

у цьому документі подано керівництво що-
до політики для оперативної діяльності оон 
з розвитку. Він підтверджує «важливість 
свободи, миру та безпеки, дотримання всіх 
прав людини включно з правом на розвиток 
і право на належні умови життя включно 
з правом на харчування, верховенство пра-
ва, рівність статей, розширення прав і мож-
ливостей жінок і загальної відданості спра-
ведливих і демократичних співтовариств 
розвиткові» (преамбула)

2015 програма дій аддис-абе-
би третьої Міжнародної 
конференції з фінансуван-
ня розвитку

«Ми, очільники держави та уряду й пред-
ставники високого рівня, ... зобов’язуємося 
зберігати всі права людини включно з пра-
вом на розвиток» (п. 1)

2015 програма сталого розвит-
ку до 2030 р., Цілі сталого 
розвитку

«нова програма ... підтримана іншими 
документами, такими як декларація про 
право на розвиток» (п. 10)
«нова програма дій визнає необхідність 
створення мирних, справедливих та інк-
люзивних співтовариств, які забезпечу-
ють рівний доступ до правосуддя й ґрун-
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2015 програма сталого розвит-
ку до 2030 р., Цілі сталого 
розвитку

туються на дотриманні прав людини 
(включно з правом на розвиток), на 
ефективному верховенстві права і гар-
ному управлінні на всіх рівнях, а також 
на прозорих, ефективних і відповідальних 
установах» (п. 35)
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ключові елементи декларації 
про право на роЗвиток

1. право на розвиток є правом людини, яке належить всім особам і на-
родам без дискримінації (преамбула, ст. 1).

2. право на розвиток спрямовано на постійне поліпшення добробуту 
всього населення й усіх осіб і дає кожному право брати участь, сприяти та 
користуватися економічним, соціальним, культурним і політичним розвит-
ком (преамбула, ст. 2).

3. людина є центральним суб’єктом, активним учасником і бене-
фіціарієм права на розвиток, і має право на вільну, активну та значущу 
участь у розвитку (преамбула, ст. 2).

�. розвиток є комплексним процесом, який просуває всі взаємозалеж-
ні, взаємопов’язані та невіддільні права людини та головні свободи (преам-
була, ст. 1–2 і 6).

5. право на розвиток визнає право людей на самовизначення та їхнє 
право на повний суверенітет над усім своїм природним багатством і ресур-
сами (преамбула, ст. 1 (2)).

6. право на розвиток сприяє міжнародному миру та безпеці, розвитку 
та правам людини (преамбула, ст. 7).

7. право на розвиток вимагає справедливого розподілу зисків від роз-
витку, включно з прибутком, і наявності рівних можливостей у доступі до 
базових ресурсів і послуг (преамбула, ст. 2 і 8).

8. Жінки мають відігравати активну роль у процесі розвитку (ст. 8).
9. рівність можливостей для розвитку є прерогативою і націй, й осіб, які 

складають нації, а право на розвиток закликає до сталих дій для комплекс-
ного розвитку країн, що розвиваються (преамбула, ст. � і 7).

10. держави зобов’язані ефективно співпрацювати для створення 
сприятливого оточення для розвитку та для усунення перешкод до розвитку 
(преамбула, ст. 3–� і 6).

11. держава, діючи індивідуально та колективно, несе головну відпові-
дальність за забезпечення права на розвиток, і всі люди несуть відповідаль-
ність за розвиток та обов’язки перед суспільством (преамбула ст. 2–3).

12. право на розвиток вимагає належного політичного, соціального 
й економічного порядку для розвитку, належної національної та міжнарод-
ної політики розвитку та належних економічних і соціальних реформ для 
ліквідації соціальної несправедливості (преамбула, ст. 2–�, 8 і 10).
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