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1. Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни: підготовка фахівців,
які
володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними
компетентностями з аудиту, що направлені на здобуття студентом економічних
знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з аудиту.
1.1. Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення
навчальної дисципліни:
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі
професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів
економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю
умов.

Загальні
компетентності

ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування
набутих знань.
ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення
проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних
аргументів та перевірених фактів.
ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням
вимог професійної дисципліни, планування та управління часом.
ЗК 11. Здатність презентувати результати проведених досліджень.
ЗК 12. Здатність реалізовувати заходи із індивідуального і групового
консультування, націленого на розв’язання проблем особистого та
професійного життя, корекцію та проектування життєвого шляху
індивідуальності, залученої у підприємницький процес.
ЗК 13. Здатність враховувати правові засади у професійній діяльності,
орієнтуватися в системі трудового та конституційного законодавства.
ФК 2. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для
ефективного управління діяльністю підприємства.
ФК 3. Здатність використовувати математичний інструментарій для
дослідження економічних процесів,
розв’язання прикладних
економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті та
оподаткуванні.
ФК 6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності
підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських
рішень.
ФК 8. Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку
управління підприємством з використанням сучасного технічного та
методичного інструментарію.
ФК 9. Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й
надання аудиторських послуг.

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
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1.2.
Програмні
результати
навчання

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Програмні результати навчання:
РН 1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних
категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків,
які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних
систем.
РН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної,
податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні
користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в
сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності
підприємств, установ, організацій.
РН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській
діяльності.
РН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і
статистичну звітність підприємств, установ, організацій та
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських
рішень.
РН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу,
контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності
підприємств.
РН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності
підприємств, установ та організацій різних форм власності,
організаційно-правових форм господарювання та видів економічної
діяльності.
РН 7. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи
України та враховувати її особливості з метою організації обліку та
формування звітності на підприємствах.
РН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з
використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти
організаційно-економічний механізм управління підприємством.
РН 9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади
аудиту.
РН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
РН 12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у
сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його
ринкового позиціонування.
РН 13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів
математики в обсязі, необхідному для застосовування економікоматематичних методів у обраній професії.
РН 14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та
спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на
підприємстві.

2.
Опис навчальної дисципліни
Найменування показників:
Кількість кредитів – 5
Загальна кількість годин – 150
Кількість модулів –
4

1.4.
Кількість змістових модулів (тем) – 3
1.5.
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва) –
2.
Характеристика навчальної дисципліни:
2.1.
Форма навчання – денна/заочна
2.2.
Статус навчальної дисципліни (нормативна/навчальна дисципліна
самостійного вибору) – нормативна
2.3.
Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних
дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів
навчання) – фінансовий облік, податкова система, економіка підприємства,
економічний аналіз, статистика.

Модуль 1. Організація аудиту
Тема 1. Організація діяльності аудиторської фірми.
Визначення аудиторської фірми як юридичної особи, створеної
відповідно до законодавства з питань діяльності господарських
товариств, яка має право вести виключно аудиторську
діяльність. Атестація аудиторів. Порядок та умови створення
аудиторських фірм. Звітність аудиторських фірм.
Тема 2. Організація процесу аудиторської перевірки
фінансової звітності та її інформаційне забезпечення.
Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі.
Основні процедури та методика перевірки обліку і фінансової
звітності. Послідовність аудиторської перевірки звітності. Аудит
активів і пасивів підприємства. Методика дослідження форм
фінансової звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану та
результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту.
Тема 3. Організація внутрішнього аудиту.
Сутність внутрішнього аудиту та його місце в системі
внутрішнього контролю, його організація і необхідність.
Об’єкти внутрішнього аудиту. Формування методології
внутрішнього аудиту. Організаційна структура та вимоги до
служби внутрішнього аудиту. Функції служби внутрішнього
аудиту.
Тема 4. Організація праці аудиторів.
Професійна етика аудиторів. Організація оплати праці аудиторів
та її стимулювання. Права, обов’язки та відповідальність
аудиторів. Організація праці аудитора як співробітника
аудиторської фірми. Організація праці аудитора з виконання
аудиторської перевірки.
Модуль 2. Методика аудиту
Тема 5. Організація і методика аудиту установчих
документів, облікової політики та капіталу.

Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

3. Обсяг навчальної дисципліни
3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗК 1, ЗК 2,
ЗК 3, ЗК 11,
ФК 2, ФК 3.

РН 1, РН 2,
РН 3, РН 4,
РН 13, РН
14.

ЗК 1, ЗК 2,
ЗК 12, ЗК 13,
ФК 6, ФК 8,
ФК 9.

РН 5, РН 6,
РН 7, РН
8,
РН 12, РН
14.

ЗК 1, ЗК 3,
ЗК 11, ЗК 12,
ФК 2, ФК 6,
ФК 8.

РН 3, РН 4,
РН 7, РН
8,
РН 12, РН
13, РН 14.

ЗК 3, ЗК 11,
ЗК 12, ЗК 13,
ФК 6, ФК 8.

РН 2, РН 3,
РН 5, РН 7,
РН 9.

ЗК 2, ЗК 3,
ЗК 13, ФК 3,

РН 1, РН 2,
РН 5, РН 6,
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Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

Законодавча та нормативні бази аудиту установчих документів
та облікової політики. Джерела інформації аудиту установчих
документів та облікової політики і аудиторські процедури, які
використовуються під час аудиторської перевірки. Типові
порушення, які зустрічаються під час аудиту установчих
документів та облікової політики.
Тема 6. Організація і методика аудиту необоротних активів.
Завдання аудиту основних засобів. Аудит збереження та руху
основних засобів. Аудит нарахування і використання
амортизаційних відрахувань. Аудит передачі в оренду основних
засобів. Аудит витрат на ремонт основних засобів. Перевірка
оцінки основних засобів. Перевірка правильності відображення
в обліку операцій, пов’язаних із рухом основних засобів. Аудит
списання основних засобів. Аудит амортизаційних відрахувань.
Перевірка правильності відображення в обліку результатів
переоцінки основних засобів. Аудит нематеріальних активів.

ФК 6, ФК 8,
ФК 9.

РН 14.

ЗК 1, ЗК 2,
ЗК 11, ЗК 13,
ФК 3, ФК 6,
ФК 8, ФК 9.

РН 3, РН 4,
РН 5, РН 6,
РН 9, РН
11, РН 12,
РН 13,

Тема 7. Організація і методика аудиту грошових коштів і
дебіторської заборгованості.
Аудит касових операцій. Аудит операцій по рахунках у банку.
Аудит дебіторської заборгованості. Законодавча та нормативні
бази аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Джерела інформації аудиту грошових коштів і дебіторської
заборгованості. Процедури аудиту грошових коштів і
дебіторської заборгованості. Робочі документи аудитора, які
складаються під час аудиту грошових коштів і дебіторської
заборгованості. Типові порушення, які трапляються під час
аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Тема 8. Організація і методика аудиту запасів
і
незавершеного виробництва.
Завдання аудиту матеріальних цінностей, основні об’єкти
аудиту матеріальних цінностей. Джерела інформації для
перевірки.
Основні
нормативні
документи,
які
використовуються для перевірки матеріальних цінностей та
МШП. Аудит складського господарства і збереження ТМЦ,
оприбуткування продукції власного виробництва, надходження
та вибуття ТМЦ. Перевірка дотримання нормативів запасів
ТМЦ.
Тема 9. Організація і методика аудиту зобов’язань
Аудит
поточних
зобов’язань.
Аудит
довгострокових
зобов’язань. Законодавча та нормативна бази аудиту
зобов’язань. Джерела інформації аудиту зобов’язань. Процедури
аудиту зобов’язань. Робочі документи аудитора, які складаються
під час аудиту аудиторської діяльності.
Тема 10. Організація і методика аудиту праці та її оплати.
Мета і завдання аудиту праці та її оплати. Особливості
нормативної бази аудиту дотримання трудового законодавства і

ЗК 3, ЗК 12,
ЗК 13, ФК 2,
ФК 8, ФК 9.

РН 1, РН 2,
РН 7, РН
8,
РН 9, РН
11.

ЗК 2, ЗК 3,
ЗК 11, ЗК 12,
ЗК 13,ФК 2,
ФК 6, ФК 8,
ФК 9.

РН 7, РН
8,
РН 9, РН
11, РН 12,
РН 13, РН
14.

ЗК 12, ЗК 13,
ФК 2, ФК 3,
ФК 6, ФК 8,
ФК 9.

РН 7, РН
8,
РН 9, РН
11, РН 12,
РН 13, РН
14.
РН 2, РН 4,
РН 5, РН 6,
РН 7, РН

ЗК 2, ЗК 3,
ЗК 11, ЗК 12,
ЗК 13, ФК 2,

6

Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

розрахунків з оплати праці. Оцінка внутрішнього контролю ФК 3, ФК 6,
8,
дотримання трудового законодавства і обліку розрахунків з ФК 8, ФК 9.
РН 11, РН
оплати праці. Програма аудиту дотримання трудового
12, РН 13,
законодавства і розрахунків з оплати праці. Перевірка
РН 14.
відповідності залишків у регістрах аналітичного й синтетичного
обліку розрахунків з оплати праці. Перевірка правильності
віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції.
Вибіркова перевірка правильності утримань із заробітної плати.
Аудит відображення операцій з оплати праці на рахунках
бухгалтерського обліку та відображення даних у фінансовій
звітності клієнта. Документальне оформлення результатів
аудиту дотримання трудового законодавства і розрахунків з
оплати праці.
Тема 11. Організація і методика аудиту витрат виробництва ЗК 2, ЗК 3,
РН 5, РН 6,
та собівартості продукції (робіт, послуг).
ЗК 11, ФК 3, РН 7, РН
Аудит
витрат
виробництва
продукції.
Аудит ФК 6, ФК 8.
8,
загальновиробничих витрат. Законодавча та нормативна бази
РН 9, РН
аудиту витрат та собівартості продукції. Джерела інформації
11, РН 12,
аудиту витрат та собівартості продукції. Процедури аудиту
РН 13, РН
витрат та собівартості продукції. Вибіркова перевірка складу
14.
статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг). Перевірка правильності оприбуткування продукції з
виробництва. Перелік виявлених помилок і порушень при аудиті
виробничої собівартості. Аудит витрат діяльності. Робочі
документи аудитора, які складаються під час аудиту.
Тема 12. Організація і методика аудиту формування доходів і ЗК 1, ЗК 2,
РН 7, РН
фінансових результатів.
ЗК 3, ЗК 11,
8,
Організаційні основи аудиту доходів і фінансових результатів. ФК 9.
РН 9, РН
Методика аудиту доходів і фінансових результатів. Законодавча
11, РН 12,
та нормативні бази аудиту доходів і фінансових результатів.
РН 13, РН
Джерела інформації аудиту доходів і фінансових результатів.
14.
Процедури аудиту доходів і фінансових результатів. Робочі
документи аудитора, які складаються під час аудиту доходів і
фінансових результатів. Типові порушення, які зустрічаються
під час аудиту доходів і фінансових результатів.
Модуль 3. Інформаційне забезпечення аудиту та аудит в комп’ютерному середовищі
Тема 13. Організація аудиту супутніх аудиту послуг.
ЗК 1, ЗК 2,
РН 1, РН 2,
Особливості організації аудиторських послуг. Порядок надання ФК 6, ФК 8,
РН 9, РН
документації організаційного характеру. Порядок проведення ФК 9.
11, РН 12,
аудиторських послуг та оформлення підсумкової документації.
РН 13, РН
Організаційні та методологічні засади виконання оглядової
14.
перевірки звітності, супутніх та інших послуг аудиту.
Тема 14. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі.
ЗК 1, ЗК 2,
РН 1, РН 2,
Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі. Вимоги до ЗК 11, ЗК 12, РН 9, РН
аудиту в комп’ютерному середовищі та його організація. ФК 3, ФК 6,
11, РН 12,
Особливості планування і проведення аудиту за допомогою ФК 8, ФК 9.
РН 13.
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Тема 16. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні.
Проблеми підготовки та перепідготовки кадрів аудиторської
діяльності.
Проблеми
організаційного
характеру
та
методологічного забезпечення. Проблеми незавершеності
підготовки законодавчих актів аудиторської діяльності та
застосування міжнародних нормативів аудиту у практиці
аудиторської діяльності на Україні. Тенденції збільшення у
структурі послуг консультаційної діяльності.

Шифри програмних
результатів
навчання здобувача
вищої освіти

комп’ютера. Програмне забезпечення для аудитора. Методика
проведення аудиту в умовах комп’ютерного середовища. Оцінка
ризику ефективності контролю в комп’ютерному середовищі.
Вплив системи електронної обробки даних на оцінку системи
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.
Тема 15. Інформаційне забезпечення аудиту.
Сутність і зміст, інформаційного забезпечення аудиту.
Класифікація інформації аудиту за різними ознаками (зміст
інформації, характер оцінки об’єктів аудиту, суб’єкт аудиту та
ін..). Систематизація інформаційного забезпечення аудиту в
розрізі стадій його процесу. Організація технічного
забезпечення аудиту.

Шифри
компетентностей,
якими повинен
оволодіти здобувач
вищої освіти

Змістовний модуль, тема та її короткий зміст

ЗК 1, ЗК 2,
ЗК 3, ЗК 11,
ЗК 12, ЗК 13,
ФК 2, ФК 3,
ФК 6, ФК 8,
ФК 9.

РН 1, РН 2,
РН 3, РН 4,
РН 5, РН 6,
РН 7, РН
8, РН 9, ,
РН 12, РН
13, РН 14.

ЗК 3, ЗК 11,
ЗК 12, ЗК 13,
ФК 2, ФК 3,
ФК 9.

РН 5, РН 6,
РН 7, РН
8,
РН 9, РН
11, РН 14.

3.2.
Розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та
видами навчальних занять, програма навчальної дисципліни
3.2.1.Очна (денна)
1) Програма навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Модуль 1. Організація аудиту.
Тема 1. Організація діяльності
аудиторської фірми.
Тема 2. Організація процесу
аудиторської перевірки фінансової
звітності та її інформаційне
забезпечення.
Тема 3. Організація внутрішнього
аудиту.
Тема 4. Організація праці аудиторів.
Модуль 2. Методика аудиту.
Тема 5. Організація і методика аудиту
установчих документів, облікової
політики та капіталу.
Тема 6. Організація і методика аудиту
необоротних активів.

Кількість годин
УСЬОГО

л

пр

сем

38

10

8

2

8

2

2

-

-

4

10

4

2

-

-

4

10

2

2

2

-

4

10
82

2
24

2
20

6

-

6
32

8

2

2

-

-

4

12

4

4

-

-

4

лаб

сам.р.

18

8

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем
Тема 7. Організація і методика аудиту
грошових коштів і дебіторської
заборгованості.
Тема 8. Організація і методика аудиту
запасів і незавершеного виробництва.
Тема 9. Організація і методика аудиту
зобов’язань.
Тема 10. Організація і методика аудиту
праці та її оплати.
Тема 11. Організація і методика аудиту
витрат виробництва та собівартості
продукції (робіт, послуг).
Тема 12. Організація і методика аудиту
формування доходів і фінансових
результатів.
Модуль 3. Інформаційне
забезпечення аудиту та аудит в
комп’ютерному середовищі.
Тема 13. Організація аудиту супутніх
аудиту послуг.
Тема 14. Організація аудиту в
комп’ютерному середовищі.
Тема 15. Інформаційне забезпечення
аудиту.
Тема 16. Проблеми і перспективи
розвитку аудиту в Україні.
ВСЬОГО

УСЬОГО

л

пр

сем

лаб

сам.р.

10

2

2

2

-

4

10

4

2

-

-

4

10

2

2

-

-

6

10

2

2

2

-

4

12

2

4

2

-

4

10

6

2

-

-

2

30

12

6

2

-

10

8

4

2

-

-

2

8

2

2

-

4

8

4

2

-

-

2

6

2

-

2

-

2

150

46

34

10

-

60

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Тема 1. Організація
діяльності аудиторської
фірми.
Тема 2. Організація
процесу аудиторської
перевірки фінансової
звітності та її
інформаційне
забезпечення.

4

Тема 3. Організація
внутрішнього аудиту.

5

Тема 4. Організація
праці аудиторів.

Короткий зміст питань теми, що виносяться Кількість
на вивчення
годин
Визначення аудиторської фірми як юридичної
2
особи, створеної відповідно до законодавства з
питань діяльності господарських товариств, яка
має право вести виключно аудиторську
діяльність.
Якісні характеристики фінансової звітності та її
2
користувачі. Основні процедури та методика
перевірки обліку і фінансової звітності.
Послідовність аудиторської перевірки звітності.
Аудит активів і пасивів підприємства.

2

Сутність внутрішнього аудиту та його місце в
системі
внутрішнього
контролю,
його
організація і необхідність.
Професійна етика аудиторів. Організація оплати
праці аудиторів та її стимулювання.

2

2

9

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Тема 5. Організація і
методика аудиту
установчих документів,
облікової політики та
капіталу.

Законодавча та нормативні бази аудиту
установчих документів та облікової політики.
Джерела
інформації
аудиту
установчих
документів та облікової політики і аудиторські
процедури, які використовуються під час
аудиторської перевірки.
Тема 6. Організація і
Завдання аудиту основних засобів. Аудит
методика аудиту
збереження та руху основних засобів. Аудит
необоротних активів.
нарахування і використання амортизаційних
відрахувань.
Аудит передачі в оренду основних засобів.
Аудит витрат на ремонт основних засобів.
Перевірка оцінки основних засобів.. Аудит
амортизаційних відрахувань.
Тема 7. Організація і
Аудит касових операцій. Аудит операцій по
методика аудиту
рахунках у банку. Аудит дебіторської
грошових коштів і
заборгованості. Законодавча та нормативні бази
дебіторської
аудиту грошових коштів і дебіторської
заборгованості.
заборгованості. Джерела інформації аудиту
грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Тема 8. Організація і
Завдання аудиту матеріальних цінностей,
методика аудиту запасів основні об’єкти аудиту матеріальних цінностей.
і незавершеного
Джерела інформації для перевірки.
виробництва.
Основні
нормативні
документи,
які
використовуються для перевірки матеріальних
цінностей та МШП.
Тема 9. Організація і
Аудит
поточних
зобов’язань.
Аудит
методика аудиту
довгострокових зобов’язань. Законодавча та
зобов’язань.
нормативна бази аудиту зобов’язань. Джерела
інформації аудиту зобов’язань.
Тема 10. Організація і
Мета і завдання аудиту праці та її оплати.
методика аудиту праці та Особливості нормативної бази аудиту
її оплати.
дотримання трудового законодавства і
розрахунків з оплати праці. Оцінка
внутрішнього контролю дотримання трудового
законодавства і обліку розрахунків з оплати
праці. Перевірка відповідності залишків у
регістрах аналітичного й синтетичного обліку
розрахунків з оплати праці. Перевірка
правильності віднесення витрат з оплати праці
на собівартість продукції.
Тема 11. Організація і
Аудит витрат виробництва продукції. Аудит
методика аудиту витрат
загальновиробничих витрат. Законодавча та
виробництва та
нормативна бази аудиту витрат та собівартості
собівартості продукції
продукції. Джерела інформації аудиту витрат та
(робіт, послуг).
собівартості продукції. Процедури аудиту
витрат та собівартості продукції.
Тема 12. Організація і
Організаційні основи аудиту доходів і
методика аудиту
фінансових результатів.
Методика аудиту
формування доходів і
доходів і фінансових результатів.
фінансових результатів.
Законодавча та нормативні бази аудиту доходів і
фінансових результатів.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

17

18
19

Тема 13. Організація
аудиту супутніх аудиту
послуг.

20

Тема 14. Організація
аудиту в комп’ютерному
середовищі.

21

Тема 15. Інформаційне
забезпечення аудиту.

22

23

Тема 16. Проблеми і
перспективи розвитку
аудиту в Україні.

Джерела інформації аудиту доходів і фінансових
результатів. Процедури аудиту доходів і
фінансових результатів.
Особливості організації аудиторських послуг.

2

Порядок надання документації організаційного
характеру.
Особливості аудиту
в комп’ютерному
середовищі. Вимоги до аудиту в комп’ютерному
середовищі та його організація. Особливості
планування і проведення аудиту за допомогою
комп’ютера. Програмне забезпечення для
аудитора. Методика проведення аудиту в
умовах комп’ютерного середовища.
Сутність і зміст, інформаційного забезпечення
аудиту.
Класифікація інформації аудиту за різними
ознаками (зміст інформації, характер оцінки
об’єктів аудиту, суб’єкт аудиту та ін..).
Проблеми підготовки та перепідготовки кадрів
аудиторської
діяльності.
Проблеми
організаційного характеру та методологічного
забезпечення.

2

Всього

2

2

2
2

2

46

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п

Назва теми

1

Тема 3. Організація
внутрішнього аудиту.
Тема 7. Організація і
методика аудиту грошових
коштів і дебіторської
заборгованості.
Тема 10. Організація і
методика аудиту праці та її
оплати.
Тема 11. Організація і
методика аудиту витрат
виробництва та собівартості
продукції (робіт, послуг).
Тема 16. Проблеми і
перспективи розвитку
аудиту в Україні.

2

3
4

5

Всього

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин
Формування
методології
внутрішнього
2
аудиту.
Робочі
документи
аудитора,
які
2
складаються під час аудиту грошових
коштів і дебіторської заборгованості.
Програма аудиту дотримання трудового
законодавства і розрахунків з оплати праці.

2

Аудит витрат діяльності.

2

Проблеми
незавершеності
підготовки
законодавчих актів аудиторської діяльності
та застосування міжнародних нормативів
аудиту у практиці аудиторської діяльності
на Україні. Тенденції збільшення у
структурі
послуг
консультаційної
діяльності.

2

10

11

4) Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п

Назва теми

1

Тема 1. Організація
діяльності аудиторської
фірми.
Тема 2. Організація процесу
аудиторської перевірки
фінансової звітності та її
інформаційне забезпечення.
Тема 3. Організація
внутрішнього аудиту.
Тема 4. Організація праці
аудиторів.
Тема 5. Організація і
методика аудиту
установчих документів,
облікової політики та
капіталу.
Тема 6. Організація і
методика аудиту
необоротних активів.

2

3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14

15
16

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Атестація аудиторів.

Кількість
годин

2

Аналіз стану та результатів діяльності
підприємства при проведенні аудиту.

2

Організаційна структура та вимоги до
служби внутрішнього аудиту.
Права, обов’язки та відповідальність
аудиторів.
Джерела інформації аудиту установчих
документів.

2

Перевірка правильності відображення в
обліку операцій, пов’язаних із рухом
основних засобів.
Аудит списання основних засобів

Тема 7. Організація і
методика аудиту грошових
коштів і дебіторської
заборгованості.
Тема 8. Організація і
методика аудиту запасів і
незавершеного
виробництва.
Тема 9. Організація і
методика аудиту
зобов’язань.
Тема 10. Організація і
методика аудиту праці та її
оплати.
Тема 11. Організація і
методика аудиту витрат
виробництва та собівартості
продукції (робіт, послуг).

Процедури аудиту грошових коштів і
дебіторської заборгованості.

Тема 12. Організація і
методика аудиту
формування доходів і
фінансових результатів.
Тема 13. Організація аудиту
супутніх аудиту послуг.
Тема 14. Організація аудиту
в комп’ютерному

2
2

2
2

2
Перевірка дотримання нормативів запасів
ТМЦ.

2

Процедури аудиту зобов’язань.

2

Вибіркова перевірка правильності утримань
із заробітної плати.

2

Вибіркова перевірка складу статей
калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг).
Перевірка правильності оприбуткування
продукції з виробництва.

2

Робочі документи аудитора, які складаються
під час аудиту доходів і фінансових
результатів.

2

Порядок проведення аудиторських послуг та
оформлення підсумкової документації.
Оцінка ризику ефективності контролю в
комп’ютерному середовищі.

2

2

2
12

17

середовищі.
Тема 15. Інформаційне
забезпечення аудиту.

Систематизація інформаційного
забезпечення аудиту в розрізі стадій його
процесу.

Всього

2
34

5) Теми та короткий зміст лабораторних занять
№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1
2
Всього
6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
№
Назва теми
з/п
Модуль 1. Організація аудиту.
Тема 1. Організація
1
діяльності аудиторської
фірми.
2
Тема 2. Організація процесу
аудиторської перевірки
фінансової звітності та її
інформаційне забезпечення.
3
Тема 3. Організація
внутрішнього аудиту.
4
Тема 4. Організація праці
аудиторів.

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

Порядок та умови створення аудиторських
фірм. Звітність аудиторських фірм.

4

Методика дослідження форм фінансової
звітності. Аудит облікової політики.

4

Об’єкти внутрішнього аудиту. Функції
служби внутрішнього аудиту.
Організація
праці
аудитора
як
співробітника
аудиторської
фірми.
Організація праці аудитора з виконання
аудиторської перевірки.

4

Типові порушення, які зустрічаються під
час аудиту установчих документів та
облікової політики.

4

Перевірка правильності відображення в
обліку результатів переоцінки основних
засобів. Аудит нематеріальних активів.
Типові порушення, які трапляються під час
аудиту грошових коштів і дебіторської
заборгованості.

4

Аудит
складського
господарства
і
збереження
ТМЦ,
оприбуткування
продукції
власного
виробництва,
надходження та вибуття ТМЦ.
Тема 9. Організація і
Робочі
документи
аудитора,
які
методика аудиту зобов’язань. складаються під час аудиту аудиторської
діяльності.

4

Модуль 2. Методика аудиту.
5
Тема 5. Організація і
методика аудиту установчих
документів, облікової
політики та капіталу.
6
Тема 6. Організація і
методика аудиту
необоротних активів.
7
Тема 7. Організація і
методика аудиту грошових
коштів і дебіторської
заборгованості.
8
Тема 8. Організація і
методика аудиту запасів і
незавершеного виробництва.
9

6

4

6

13

№
з/п
10

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
Кількість
виносяться на вивчення
годин
Тема 10. Організація і
Документальне оформлення результатів
методика аудиту праці та її
аудиту дотримання трудового
4
оплати.
законодавства і розрахунків з оплати
праці.
11
Тема 11. Організація і
Перелік виявлених помилок і порушень
4
методика аудиту витрат
при аудиті виробничої собівартості. Робочі
виробництва та собівартості документи аудитора, які складаються під
продукції (робіт, послуг).
час аудиту.
12
Тема 12. Організація і
Типові порушення, які зустрічаються під
2
методика аудиту формування час аудиту доходів і фінансових
доходів і фінансових
результатів.
результатів.
Модуль 3. Інформаційне забезпечення аудиту та аудит в комп’ютерному середовищі.
13
Тема 13. Організація аудиту
Організаційні та методологічні засади
2
супутніх аудиту послуг.
виконання оглядової перевірки звітності,
супутніх та інших послуг аудиту.
14
Тема 14. Організація аудиту
Вплив системи електронної обробки даних
4
в комп’ютерному
на оцінку системи бухгалтерського обліку
середовищі.
і внутрішнього контролю.
15
Тема 15. Інформаційне
Організація
технічного
забезпечення
2
забезпечення аудиту.
аудиту.
16
Тема 16. Проблеми і
Тенденції збільшення у структурі послуг
2
перспективи розвитку аудиту консультаційної діяльності.
в Україні.

Всього

60
3.2.2. ЗАОЧНА
1) Програма навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
УСЬОГО

Модуль 1. Організація аудиту.
Тема 1. Організація діяльності аудиторської
фірми.
Тема 2. Організація процесу аудиторської
перевірки фінансової звітності та її
інформаційне забезпечення.
Тема 3. Організація внутрішнього аудиту.
Тема 4. Організація праці аудиторів.
Модуль 2. Методика аудиту.
Тема 5. Організація і методика аудиту
установчих документів, облікової політики
та капіталу.
Тема 6. Організація і методика аудиту
необоротних активів.
Тема 7. Організація і методика аудиту
грошових коштів і дебіторської
заборгованості.
Тема 8. Організація і методика аудиту

л

пр

36

4

10

2

10

2

8
8
80

6

10

2

10
10
10

сем

2

сам.в.

30
8

2

6

6

8
8
68
8

2
2

лаб

8
8
10

14

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
УСЬОГО

запасів і незавершеного виробництва.
Тема 9. Організація і методика аудиту
зобов’язань.
Тема 10. Організація і методика аудиту
праці та її оплати.
Тема 11. Організація і методика аудиту
витрат виробництва та собівартості
продукції (робіт, послуг).
Тема 12. Організація і методика аудиту
формування
доходів
і
фінансових
результатів.
Модуль 3. Інформаційне забезпечення
аудиту та аудит в комп’ютерному
середовищі.
Тема 13. Організація аудиту супутніх
аудиту послуг.
Тема 14. Організація аудиту в
комп’ютерному середовищі.
Тема 15. Інформаційне забезпечення
аудиту.
Тема 16. Проблеми і перспективи розвитку
аудиту в Україні.
ВСЬОГО

л

пр

сем

лаб

сам.в.

8

8

10

10

12

2

10

2

8

1

32

1

7

34

1

8
8
10

8
1

9

8
150

10

8
9

9

132

2) Теми та короткий зміст лекційних занять
№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що виносяться Кількість
на вивчення
годин

Модуль 1. Організація аудиту.

1

2

Тема 1. Організація
діяльності аудиторської
фірми.

Визначення аудиторської фірми як юридичної
особи, створеної відповідно до законодавства з
питань діяльності господарських товариств,
яка має право вести виключно аудиторську
діяльність.
Тема 2. Організація процесу Якісні характеристики фінансової звітності та
аудиторської перевірки
її користувачі. Основні процедури та методика
фінансової звітності та її
перевірки обліку і фінансової звітності.
інформаційне забезпечення.

Модуль 2. Методика аудиту.
Тема 5. Організація і
3
методика аудиту
установчих документів,
облікової політики та
капіталу.

4

Тема 7. Організація і
методика аудиту грошових
коштів і дебіторської

Законодавча та нормативні бази аудиту
установчих документів та облікової політики.
Джерела інформації аудиту установчих
документів.
Аудит касових операцій. Аудит операцій по
рахунках у банку. Аудит дебіторської
заборгованості.

2

2

2

2
15

заборгованості.
Модуль 3. Інформаційне забезпечення аудиту та аудит в комп’ютерному середовищі.
Тема 15. Інформаційне
Сутність і зміст, інформаційного забезпечення
5
забезпечення аудиту.
аудиту. Класифікація інформації аудиту за
1
різними ознаками (зміст інформації, характер
оцінки об’єктів аудиту, суб’єкт аудиту та ін..).
Всього
9

3) Теми та короткий зміст семінарських занять
№
з/п
1
2
Всього

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що виносяться
на вивчення

Кількість
годин

4) Теми та короткий зміст практичних занять
№
з/п

1

2

3

4
5

Назва теми
Тема 2. Організація процесу
аудиторської перевірки
фінансової звітності та її
інформаційне забезпечення.
Тема 6. Організація і
методика аудиту
необоротних активів.
Тема 11. Організація і
методика аудиту витрат
виробництва та собівартості
продукції (робіт, послуг).
Тема 12. Організація і
методика аудиту
формування доходів і
фінансових результатів.
Тема 13. Організація аудиту
супутніх аудиту послуг.

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення
Аналіз стану та результатів діяльності
підприємства при проведенні аудиту.

Кількість
годин

2

Перевірка правильності відображення в
обліку операцій, пов’язаних із рухом
основних засобів. Аудит списання основних
засобів
Вибіркова перевірка складу статей
калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг). Перевірка
правильності оприбуткування продукції з
виробництва.
Робочі документи аудитора, які складаються
під час аудиту доходів і фінансових
результатів.

2

Порядок проведення аудиторських послуг та
оформлення підсумкової документації.

1

Всього

2

2

9
5) Теми та короткий зміст лабораторних занять

№
з/п

Назва теми

Короткий зміст питань теми, що
виносяться на вивчення

Кількість
годин

1
2
Всього

16

6)
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх короткий зміст
Назва теми
Тема 1. Організація
діяльності
аудиторської фірми.
Тема 2. Організація
процесу аудиторської
перевірки фінансової
звітності та її
інформаційне
забезпечення.
Тема 3. Організація
внутрішнього аудиту.

Тема 4. Організація
праці аудиторів.

Тема 5. Організація і
методика аудиту
установчих
документів, облікової
політики та капіталу.

Короткий зміст питань теми, що виносяться на Кількість
вивчення
годин
Атестація аудиторів. Порядок та умови створення
аудиторських фірм. Звітність аудиторських фірм.
8
Послідовність аудиторської перевірки звітності.
Аудит активів і пасивів підприємства. Методика
дослідження форм фінансової звітності. Аудит
облікової політики. Аналіз стану та результатів
діяльності підприємства при проведенні аудиту.
Сутність внутрішнього аудиту та його місце в
системі внутрішнього контролю, його організація
і необхідність. Об’єкти внутрішнього аудиту.
Формування методології внутрішнього аудиту.
Організаційна структура та вимоги до служби
внутрішнього
аудиту.
Функції
служби
внутрішнього аудиту.
Професійна етика аудиторів. Організація оплати
праці аудиторів та її стимулювання. Права,
обов’язки та відповідальність аудиторів.
Організація праці аудитора як співробітника
аудиторської фірми. Організація праці аудитора з
виконання аудиторської перевірки.

Джерела
інформації
аудиту
установчих
документів та облікової політики і аудиторські
процедури, які використовуються під час
аудиторської перевірки. Типові порушення, які
зустрічаються під час аудиту установчих
документів та облікової політики.
Тема 6. Організація і Завдання аудиту основних засобів. Аудит
методика
аудиту збереження та руху основних засобів. Аудит
необоротних активів.
нарахування і використання амортизаційних
відрахувань. Аудит передачі в оренду основних
засобів. Аудит витрат на ремонт основних засобів.
Перевірка оцінки основних засобів. Перевірка
правильності відображення в обліку операцій,
пов’язаних із рухом основних засобів. Аудит
списання
основних
засобів.
Аудит
амортизаційних
відрахувань.
Перевірка
правильності відображення в обліку результатів
переоцінки
основних
засобів.
Аудит
нематеріальних активів.
Тема 7. Організація і
Законодавча та нормативні бази аудиту грошових
методика аудиту
коштів і дебіторської заборгованості. Джерела
грошових коштів і
інформації аудиту грошових коштів і дебіторської
дебіторської
заборгованості. Процедури аудиту грошових
заборгованості.
коштів і дебіторської заборгованості. Робочі
документи аудитора, які складаються під час

6

8

8

8

8

8
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№
з/п

Назва теми

8.

Тема 8. Організація і
методика аудиту
запасів і
незавершеного
виробництва.

9.

Тема 9. Організація і
методика аудиту
зобов’язань

10.

Тема 10. Організація і
методика аудиту праці
та її оплати.

11.

Тема 11. Організація і
методика аудиту
витрат виробництва та
собівартості продукції
(робіт, послуг).

12.

Тема 12. Організація і

Короткий зміст питань теми, що виносяться на Кількість
вивчення
годин
аудиту
грошових
коштів
і
дебіторської
заборгованості.
Типові
порушення,
які
трапляються під час аудиту грошових коштів і
дебіторської заборгованості.
Основні
нормативні
документи,
які
використовуються для перевірки матеріальних
цінностей та МШП. Аудит складського
господарства і збереження ТМЦ, оприбуткування
10
продукції власного виробництва, надходження та
вибуття ТМЦ. Перевірка дотримання нормативів
запасів ТМЦ.
Аудит
поточних
зобов’язань.
Аудит
довгострокових зобов’язань. Законодавча та
нормативна бази аудиту зобов’язань. Джерела
інформації аудиту зобов’язань. Процедури аудиту
8
зобов’язань. Робочі документи аудитора, які
складаються під час аудиту аудиторської
діяльності.
Мета і завдання аудиту праці та її оплати.
Особливості нормативної бази аудиту дотримання
трудового законодавства і розрахунків з оплати
праці.
Оцінка
внутрішнього
контролю
дотримання трудового законодавства і обліку
розрахунків з оплати праці. Програма аудиту
дотримання
трудового
законодавства
і
розрахунків
з
оплати
праці.
Перевірка
відповідності залишків у регістрах аналітичного й
синтетичного обліку розрахунків з оплати праці.
10
Перевірка правильності віднесення витрат з
оплати праці на собівартість продукції. Вибіркова
перевірка правильності утримань із заробітної
плати. Аудит відображення операцій з оплати
праці на рахунках бухгалтерського обліку та
відображення даних у фінансовій звітності
клієнта. Документальне оформлення результатів
аудиту дотримання трудового законодавства і
розрахунків з оплати праці.
Аудит витрат виробництва продукції. Аудит
загальновиробничих витрат. Законодавча та
нормативна бази аудиту витрат та собівартості
продукції. Джерела інформації аудиту витрат та
собівартості продукції. Процедури аудиту витрат
та собівартості продукції. Вибіркова перевірка
складу
статей
калькулювання
виробничої
10
собівартості продукції (робіт, послуг). Перевірка
правильності
оприбуткування
продукції
з
виробництва. Перелік виявлених помилок і
порушень при аудиті виробничої собівартості.
Аудит витрат діяльності. Робочі документи
аудитора, які складаються під час аудиту.
Організаційні основи аудиту доходів і фінансових
8
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№
з/п

13.

14.

15.

16.

Короткий зміст питань теми, що виносяться на Кількість
вивчення
годин
методика аудиту
результатів.
Методика аудиту доходів і
формування доходів і
фінансових
результатів.
Законодавча
та
фінансових
нормативні бази аудиту доходів і фінансових
результатів.
результатів. Джерела інформації аудиту доходів і
фінансових результатів. Процедури аудиту
доходів і фінансових результатів. Робочі
документи аудитора, які складаються під час
аудиту доходів і фінансових результатів. Типові
порушення, які зустрічаються під час аудиту
доходів і фінансових результатів.
Тема 13. Організація
Особливості організації аудиторських послуг.
аудиту супутніх аудиту Порядок надання документації організаційного
послуг.
характеру. Порядок проведення аудиторських
послуг та оформлення підсумкової документації.
7
Організаційні та методологічні засади виконання
оглядової перевірки звітності, супутніх та інших
послуг аудиту.
Тема 14. Організація
Особливості
аудиту
в
комп’ютерному
аудиту в
середовищі. Вимоги до аудиту в комп’ютерному
комп’ютерному
середовищі та його організація. Особливості
середовищі.
планування і проведення аудиту за допомогою
комп’ютера.
Програмне
забезпечення
для
аудитора. Методика проведення аудиту в умовах
8
комп’ютерного середовища. Оцінка ризику
ефективності
контролю
в
комп’ютерному
середовищі. Вплив системи електронної обробки
даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і
внутрішнього контролю.
Тема 15. Інформаційне Сутність і зміст, інформаційного забезпечення
забезпечення аудиту.
аудиту. Класифікація інформації аудиту за
різними ознаками (зміст інформації, характер
оцінки об’єктів аудиту, суб’єкт аудиту та ін..).
9
Систематизація інформаційного забезпечення
аудиту в розрізі стадій його процесу. Організація
технічного забезпечення аудиту.
Тема 16. Проблеми і
Проблеми підготовки та перепідготовки кадрів
перспективи розвитку
аудиторської
діяльності.
Проблеми
аудиту в Україні.
організаційного характеру та методологічного
забезпечення.
Проблеми
незавершеності
підготовки законодавчих актів аудиторської
8
діяльності
та
застосування
міжнародних
нормативів аудиту у практиці аудиторської
діяльності на Україні. Тенденції збільшення у
структурі послуг консультаційної діяльності.

Всього

Назва теми

132

19

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання
4.1. Форми та методи викладання, навчання: студентоцентрований,
проблемно-орієнтований,
професійноорієнований,
комунікативний,
міждисциплінарний підходи до навчання.
Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів,
роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, ділових ігор,
консультацій з викладачами, самонавчання в системі Moodle.
4.2.
Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне
опитування перед початком занять, перевірка домашнього завдання, письмове
опитування (розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна
робота
4.3.
Форми та методи підсумкового контролю: іспит.
5. Засоби діагностики результатів навчання
Екзамени; комплексні іспити; стандартизовані тести; наскрізні проекти;
командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунковографічні роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
студентські презентації та виступи на наукових заходах; розрахункові роботи;
завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах тощо;
інші види індивідуальних та групових завдань.
6. Розподіл балів, які отримують студенти
6.1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни у балах за всі види
навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться в оцінку за шкалою
ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу:
Сума балів за
шкалою Коледжу
90-100
82-89
75-81
65-74
60-64
35-59

1-34

Оцінка за шкалою ECTS
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з
можливістю повторного
складання)
F (незадовільно з
обов’язковим повторним
курсом)

Оцінка за національною шкалою
Іспит
Залік
Відмінно
Зараховано
Добре
Задовільно
Незадовільно

Не зараховано

6.1.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для іспиту (для денної форми
навчання):
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Іспит:
Змістовий модуль
№1

Змістовий
модуль №2

Змістовий модуль № 3
Рейтингова (підсумкова)
оцінка за змістовий модуль
2, враховуючи поточне
опитування)

15 %

15 %

30 %

Т1

Т2

Т3 Т4

Т5

…

Т12

Т13

Т14

Іспит

40 %

Т15

Рейтингова
(підсумкова)
оцінка з
навчальної
дисципліни
(100 балів)
100

Т16

6.1.2. Розподіл вагових коефіцієнтів для іспиту (для заочної форми
навчання):
Іспит:
Змістовий модуль
МКР та підсумкова оцінка за змістовий модуль, враховуючи оцінку
за захист навчального матеріалу, що виноситься на самостійне
вивчення

Іспит

60 %
Т5

40 %

Т1

Т2

Т3

Т4

Т6

Т7

Т8

…

Рейтингова
(підсумкова)
оцінка з
навчальної
дисципліни (100
балів)
100

Т16

7. Критерії оцінювання складових поточного контролю
навчальної діяльності студента
7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на
навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою.
Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності

98-100

94-97

90-93

Критерії оцінювання

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для
обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні завдання;
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і
розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію;
займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в
усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує
різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.
Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити
джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми,
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у
практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою
викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно
вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати
різноманітні явища, процеси; займає активну життєву позицію.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у
нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та суперечності різних
процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні тенденції,
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Оцінка в балах
(за 100-бальною
шкалою) за всі
види
навчальної
діяльності

86-89

81-85

75-80

70-74

65-69

60-64

Критерії оцінювання

факти, явища, процеси; самостійно визначає мету власної діяльності; розв’язує
творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні
дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні явища, процеси.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо
змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить
аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні документи;
формулює закони; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості
творчі завдання; має сформовані типові навички.
Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна,
логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно
працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими
теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє
наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні
знання у стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план
реферату, виконати його і правильно оформити; самостійно користуватися
додатковими джерелами; правильно використовувати термінологію; скласти
таблиці, схеми.
Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево
аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути
правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу
частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час
розв’язування
розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися додатковими джерелами.
Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати визначення понять,
категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником,
самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу; робить прості
розрахунки за алгоритмом, але окремі висновки не логічні, не послідовні.
Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за
зразком
розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання
навчального матеріалу викликає значні труднощі.

50-59

Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок;
виявляє окремі властивості; робить спроби виконання
вправ, дій
репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості розрахунки
за готовим алгоритмом.

35-49

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить
спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за
допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в
підручнику відповідь.

1-34

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів,
фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують відповіді
„так” чи „ні”.

7.2. Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання
здійснюється за 100-бальною системою.
7.3. Оцінювання модульних контрольних робіт здійснюється за 10022

бальною системою.
7.4. Оцінювання захист навчального матеріалу, що виноситься на
самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання здійснюється за 100бальною системою.
7.5. Оцінювання іспиту здійснюється за 100-бальною системою.

8. Інструменти, обладнання, програмне, методичне забезпечення
навчальної дисципліни
Робоча програма. Плани занять, конспекти лекцій. Перелік основної та
додаткової літератури. Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання
тощо. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань, з
дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт. Електронний
підручник. Методичні розробки для проведення окремих занять.
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