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У сучасних умовах в Україні малі підприємства виступають як наймасовіша, і 

найгнучкіша форма ділового життя.  

Малі підприємства не є суб’єктами обов’язкового аудиту, однак ряд питань, які 

виникають у ході їх фінансово-господарської діяльності, можна вирішити залучивши 

незалежних фахівців-аудиторів. При цьому методика аудиту малих підприємств має 

особливості, на яких аудитор з метою якісної роботи повинен акцентувати свою увагу. 

Необхідність і значимість використання міжнародних стандартів аудиту визначається 

тим, що малі підприємства відіграють надзвичайно вагому роль у наповненні державного 

бюджету, створенні додаткових робочих місць, формуванні соціально-економічних умов 

органічності функціонування якісного управління об’єктами недержавної власності в 

регіонах України. Але проблеми і особливості аудиту на малому підприємстві не достатньо 

досліджені. 

Тому при проведенні аудиту малих підприємств необхідно керуватися МСА з 

урахуванням особливостей функціонування підприємств малого бізнесу. 

Використання МСА в процесі здійснення аудиторської перевірки підприємств малого 

бізнесу забезпечить отримання об’єктивних результатів, які відображають стан підприємства 

з усіх боків та будуть втілені у висновку аудитора.  

Аудит малих підприємств не регламентується жодним стандартом чи положенням, а 

тому з метою зменшення аудиторського ризику та запобігання викривлення даних при 

перевірці необхідно проводити суцільну перевірку, а також рекомендовано перевіряти в 

процесі аудиту 100 % елементів генеральної сукупності або 100 % елементів певної її 

частини. Ці особливості потрібно враховувати при розробці методики аудиту малого 

підприємства. 
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