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мирних зібрань органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а 
саме повноваження цих органів публічної влади повинні бути максимально 
визначеними у законах України, що сприятиме утвердженню принципів 
верховенства права, дотримання прав і свобод людини та законності у діяль-
ності органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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ДОБРОЧЕСНА ДЕРЖАВНА ВЛАДА ДЛЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Окреслюючи корелятивність у тріаді концептів «доброчесність дер-
жавної влади – права людини – сталий розвиток», насамперед, природно 
наголосити, що державна влада у демократичному суспільстві є похідною 
від установчої влади народу, і саме тому вона a priori має бути доброчесною 
та виключно націленою на всебічний і сталий розвиток в інтересах народу.   
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Конституція України, завдяки визначній прогресивності наукової думки 
її творців, серед яких, до великої його шани був і професор Л.П. Юзьков, у 
самих перших її статтях однозначно встановлює, що народ нашої держави 
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування. Таким чином Основний Закон закріплює титульне 
право народу визначати, які органи в державі він уповноважує на здій-
снення влади від його імені. Наведені правові норми підсилені сукупністю 
взаємопов’язаних засадничих положень щодо здійснення державної влади. 
Вони чітко постулюють наступне: зміст і спрямованість діяльності держави 
визначаються правами і свободами людини та їх гарантіями; держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність; головним обов’язком держави 
є утвердження та забезпечення прав і свобод людини; органи всіх гілок 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України [6]. 

У цих положеннях відображені легко впізнавані світоглядні та наукові 
судження глибокого конституціоналіста професора Л.П. Юзькова, який, за 
словами однодумців, прагнув законом захищати людей і людяність. Мірилом 
справжньої конституційної сутності Основного Закону нашої держави він 
обирав «високу народну легітимність», котру тлумачив як «відображення 
Конституцією справжньої волі народу, визнання й утвердження загально-
людських цінностей, насамперед підпорядкування держави, її влади, усіх 
чиновників служінню суспільству, а не навпаки […]»[7]. Ці конституційні 
положення є в повній гармонії із загальновизнаними в світі та «вивіреними 
практикою міжнародними стандартами демократичного конституціона-
лізму», на які покладався і які мотивовано просував професор Л. П. Юзьков.

Водночас, нажаль, доводиться констатувати, що українська практика 
державотворення і діяльності органів державної влади нерідко стикається 
з непоодинокими випадками, коли вищенаведені та інші норми Конституції 
й законів, законні права та інтереси громадян недоброчесним чином пору-
шуються органами державного управління. Такі порушення можуть бути 
спричинені конституційним нігілізмом, що корениться в практиці держав-
ного апарату, котрий перешкоджає розвитку конституційної культури в 
суспільстві та державі і викривляє практику діяльності органів державної 
влади [2, с. 64]; ухваленням неправомірних управлінських рішень або зло-
чинною бездіяльністю державних посадових осіб, зловживанням ними 
своєю владою або службовим становищем з метою отримання незаконної 
вигоди (майна, грошей, пільг, послуг чи негрошової вигоди) на користь суто 
власних інтересів або на користь приватних інтересів третіх сторін. Останні 
характеристики стосуються корупційних злочинів, які можуть мати різні 
форми, включаючи хабарництво, вимагання, кронізм, непотизм, парохіалізм, 
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протекціонізм, торгівля впливом, підкуп, розкрадання, шахрайство та ін., і 
які зумовлюють несправедливий розподіл державних ресурсів, що належать 
всьому народові, під впливом виключно приватних інтересів. 

Однак, звісно, недоброчесність державної влади не є проблемою лише 
українського ґатунку. Корупція, за визнанням ООН, є комплексним феноме-
ном і перетворилася на транснаціональне явище, яке чинить руйнівний вплив 
на суспільства й економіки всіх країн [4]. Тому значна кількість науково-
практичних досліджень присвячена вивченню зв’язку між правами людини 
та корупцією в ракурсі шкоди, яку корупційна поведінка державних поса-
дових осіб (політичних діячів включно) завдає окремим людям, вразливим 
групам і верствам населення та народу в цілому як носіям прав. При цьому 
важко назвати сферу життєдіяльності суспільства, яка б була абсолютно 
вільною від корупції, й певне право або групу основних прав людини, що 
є захищеними від її потенційного впливу. Серед породжуваних корупцією 
проблем і загроз називають підрив стабільності й безпеки суспільств через 
дискредитацію та руйнування демократичних інститутів і конституційних 
цінностей, етичних цінностей та справедливості, а також завдання шкоди 
сталому розвитку й належній імплементації принципу верховенства права. 

Принагідно зазначимо, що великий обсяг досліджень сучасних україн-
ських науковців – О.І. Амоші, Л.К. Байрачної, В.М. Геєця, Р.А. Джабраілова, 
О.В. Зайчука, О.Р. Зельдіної, В.М. Кампа, М.І. Козюбри, В.Б. Ковальчука, 
О.М. Кіндратець, Е.М. Лібанової, В.К. Малолітневої, Р.О. Стефанчука, 
В.А. Устименка та багатьох інших стосується вивчення різноманітних аспек-
тів сталого розвитку суспільства в їх зв’язку з питаннями про втілення 
конституційних цінностей, легітимність влади, соціальну справедливість та 
економічну ефективність, права людини.

У даному контексті безспірно об’єктивними та визначальними є думки 
Кофі А. Аннана, Генерального секретаря ООН (1997-2006 рр.), в яких кон-
статується, що «Корупція завдає непропорційно великої шкоди саме бідним, 
оскільки вона відволікає кошти, призначені для розвитку, позбавляє уряди 
можливості надавати основні послуги, є живильним ґрунтом для нерівно-
сті та несправедливості і перешкоджає потокам іноземних інвестицій та 
допомоги. Корупція є однією з головних причин низьких економічних показ-
ників, а також однією з головних перешкод на шляху зменшення масштабів 
бідності та забезпечення розвитку»[1, c. ііі].

Для попередження і подолання такої шкоди правам людини та сталому 
соціально-економічному розвиткові ООН та інші міжнародні організації 
регіонального рівня впровадили ряд міжнародних договорів. Серед них ̶ 
Конвенція ООН проти корупції (2003 р.), Цивільна конвенція про боротьбу 
з корупцією (1999 р.), Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 
(1999 р.), Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, 
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одержаних злочинним шляхом (1990 р.), Конвенція Ради Європи про відми-
вання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та про фінансування тероризму (2005 р.), ін. Україна як держава-член ООН 
і Ради Європи брала участь в їх розробці та ратифікувала їх, чим взяла 
зобов’язання їх виконувати. Обидві названі міжнародні організації волею їх 
держав-членів відобразили в цих конвенціях зв’язок доброчесності держав-
ної влади із захистом прав людини. 

Зокрема, Конвенція ООН проти корупції, в першу чергу, вирізняє 
публічний сектор як такий, що створює корупційні ризики, і встановлює між-
народно-правові норми щодо впровадження державами кодексів поведінки 
державних посадових осіб і заходів стосовно зміцнення чесності й непід-
купності представників судової влади і прокуратури, а також виокремлює 
найбільш вразливі сфери державної господарської діяльності ̶ державні заку-
півлі, управління державними фінансами та ведення державної звітності. 
Разом з тим, Конвенція встановлює обов’язок держав вживати заходів щодо 
запобігання корупції в приватному секторі, й передусім, ̶ у процесі взаємо-
дії між приватними юридичними особами та державою (органами публічної 
влади, державними установами та організаціями, їх посадовими особами). 
Йдеться, наприклад, про використання добросовісної комерційної практики 
в договірних відносинах між комерційними підприємствами та державою; 
про доброчесність держави у встановленні та використанні процедур, що 
регулюють діяльність приватних юридичних осіб, у тому числі тих, які сто-
суються надання державними органами субсидій і дозвільних документів 
для здійснення комерційної діяльності. 

Прояви корупції в обох секторах, які перебувають у постійній взаємо-
дії, вражають підвалини конституційних прав людини, влучають у її гідність 
та нерідко посягають на її невід’ємне право на життя. Питання доброчес-
ності практики відносин держави та приватного сектору, який надає людям 
можливість реалізувати їхні економічні права, що необхідно для забезпе-
чення гідного життя, є одним із фокусів уваги Керівних принципів ООН з 
питань бізнесу та прав людини [3] та Рекомендації CM/Rec(2016)3Комітету 
міністрів Ради Європи державам-членам про права людини та бізнес [11]. 
Так, насамперед, обидва ці документи постулюють обов’язок держави 
забезпечувати дотримання та захист прав людини шляхом запровадження 
відповідних загальнополітичних рамок і законодавства, антикорупційного 
включно. Й тут, як зазначається у спеціальній Доповіді Робочої групи ООН з 
питань бізнесу та прав людини «Пов’язуючи бізнес і права людини та анти-
корупційні агенди», держава повинна перейматися, зокрема, прозорістю та 
соціальною спрямованістю державних закупівель, справедливістю законо-
давства щодо права людини на землю та здорове навколишнє середовище, 
транспарентністю та підзвітністю її роботи у галузі охорони здоров’я [5]. У 
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розрізі забезпечення засобів захисту прав людини, вищезгадана Рекомендація 
зокрема, підкреслює, що держави-члени РЄ мають застосовувати законодавчі 
або інші відповідні заходи з метою притягнення бізнес-структур до кримі-
нальної відповідальності чи прирівняної до неї правової відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень, що зашкоджують правам людини. 

Зважаючи на те, що недоброчесність державної влади створює шкідливі 
бар’єри на шляху до сталого розвитку, положення вищеназваних міжнарод-
них договорів та інших відповідних політико-правових актів були враховані 
ООН у контексті формулювання Цілей розвитку тисячоліття 2000-2015 та 
Порядку денного сталого розвитку до 2030 року тощо. Ухвалення державами 
світу у 2015 році Резолюції Генеральної асамблеї ООН 70/1 «Перетворення 
нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» [9] 
є, крім іншого, і міжнародною демонстрацією відданості держав боротьбі з 
корупцією. Так, Ціль 16 сталого розвитку, передбачаючи сприяння розбудові 
миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку, наголошує 
і на важливості забезпечення всім доступу до правосуддя і створення ефек-
тивних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях. Конкретніше, 
Ціль 16.4 орієнтує на значне зменшення до 2030 року незаконних фінансових 
потоків та обігу зброї, активізацію діяльності із виявлення та повернення 
вкрадених активів і ведення боротьби з усіма формами організованої злочин-
ності; Ціль 16.5  ̶  на суттєве скорочення масштабів корупції та хабарництва 
в усіх їх формах; Ціль 16.6 ̶ на створення ефективних, підзвітних і прозорих 
установ на всіх рівнях.

У 2019 році Україна констатувала, що фундаментом політики її сучасного 
поступу до 2030 року є Цілі сталого розвитку [11]. Національна стратегія у 
сфері прав людини [10] в даний час ретельно переглядається державними 
правниками, експертним і громадським середовищем із метою оптимізації її 
змісту з огляду на специфіку поточних цілей і завдань життєдіяльності нашої 
держави та українського народу, з врахуванням міжнародних зобов’язань, 
особливостей процесу внутрішньодержавних реформ і складних зовніш-
ньополітичних викликів, а також загроз надзвичайного характеру на кшталт 
пандемії COVID-19 та ін. 

І народ України, попри всі складності, очікує та нерідко, користуючись 
своїми правами, вимагає від державної влади, щоб всі її дії були просякнуті 
духом конституціоналізму та справедливості в тому сенсі, який закладав 
професор Л.П. Юзьков разом із своїми соратниками, формуючи в 90-х роках 
ХХ-го століття політико-правові засади суверенітету та розбудови нашої 
держави, при цьому керуючись переконанням, що людина в цивілізованому 
світі має широкі права і свободи, адже вона наділена ними від природи [7]. 
Тож, по-справжньому про-народній державній владі, аби бути доброчесною 
та по-державницькі успішною, в першу чергу, варто долати конституційний 
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нігілізм, заглиблюючи замислений погляд у конституційну спадщину україн-
ських та зарубіжних апологетів людиноцентристського конституціоналізму, 
але водночас, орієнтуючись на Цілі сталого розвитку 2030 як на дороговказ, 
вміло транспонувати напрацювання науковців різних галузей знань у дер-
жавні рішення стратегічного та оперативного рівня на виключну користь 
народу України.
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МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ У КРАЇНАХ ЄС

Питання аудиторської діяльності постійно перебувають у центрі 
уваги науковців. Дослідженням цієї теми займаються такі вітчизняні  
вчені, як О. Петрик, В. Сопко, Ф. Бутинець, М. Кужельний, В. Пантелеєв, 
В. Рудницький та ін [5;6]. В умовах інтеграції України до Євросоюзу дослі-
дження регулювання аудиторської діяльності в країнах Європейського Союзу 
є актуальним та потребує узагальнення. У таблиці 1 проаналізовані основні 
аспекти аудиторської діяльності країн-членів ЄС.

Таблиця 1. Особливості  аудиторської діяльності у країнах ЄС

№ 
з/п Назва країни

Наявність
об’єднань для 

аудиторів

Обов’язковість аудиту для усіх 
підприємств

великі середні малі
1 Австрія - + - -
2 Бельгія + + - -
3 Болгарія + + + +
4 Греція + + - -
5 Данія - + + +
6 Естонія + + + +
7 Ірландія + + + +
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