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Пане Андрію! 
 

Міністерство цифрової трансформації в межах компетенції опрацювало 

Ваш запит на інформацію від 31.05.2021 (зареєстровано в Мінцифри 

31.05.2021 за № 243 (з)) щодо аудиторських компаній для здійснення аудиту, 

та повідомляє наступне. 

Органи 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 (частина друга 

статті 19 Конституції України). 

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 

законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій 

діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на 

ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. 

Види і межі монополії визначаються законом. Держава захищає права 

споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів 

послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів (частина 

перша, частина третя, частина четверта статті 42 Конституції України). 

Одним із загальних принципів господарювання в Україні є заборона 

незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Підприємці 

мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку 

діяльність, яку не заборонено законом (абзац шостий частини першої статті 6, 

частина перша статті 43 Господарського кодексу України). 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження 

аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її 

провадженні. 

Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність аудиторів та  
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суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг. Реєстр 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр) - автоматизована 

система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право на 

провадження аудиторської діяльності в Україні Суб’єкт аудиторської 

діяльності - аудиторська фірма або аудитор, що відповідає таким критеріям: 

провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець або 

провадить незалежну професійну діяльність; набув права на провадження 

аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом; 

включений до Реєстру як суб’єкт аудиторської діяльності (пункти 3, 19, 21 

частини першої статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність»). 

Враховуючи викладене, суб’єкт підприємницької діяльності самостійно 

за внутрішнім переконанням обирає аудитора або аудиторську фірму для 

отримання необхідно аудиторської послуги. 

Принагідно зазначаємо, що з метою стимулювання розвитку цифрової 

економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення 

інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової 

інфраструктури та залучення талановитих працівників розроблено проект 

проекту Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в 

Україні» (реєстр. номер 4303 від 02.11.2020, доопрацьований Комітетом 

17.03.2021, автори Є. Чернєв, Гетманцев Д., Ковальчук О. та інші)  

(далі - проект Закону). 

Відповідно до пункту 5 частини першої проекту Закону незалежний 

висновок – звіт з надання впевненості, наданий суб’єктом аудиторської 

діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, 

викладених у звіті про відповідність за певний період. 

Разом з тим, частиною п’ятою статті 11 проекту Закону пропонується 

встановити, що незалежний висновок, передбачений цим Законом, має бути 

наданий суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» має право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. 

Додатково інформуємо, що відповідно до статті 55 Конституції України 

та частини першої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України 

кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. 
 
 

З повагою 

Заступник Міністра               Олександр БОРНЯКОВ 

 

Роман Дрипа drypa@thedigital.gov.ua 
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