
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік на авіапідприємствах» 

 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин  

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Організація і методика проведення бухгалтерського обліку на 

авіаційних підприємствах України з урахуванням особливостей 

технологічного і організаційно-виробничого процесу. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Сформувати систему теоретичних знань та практичних навиків з 

організації і методики проведення обліку на авіапідприємствах в 

України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- вивчення нормативно-правових основ регулювання організації 

та особливості ведення бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності на авіапідприємствах; 

- вивчення схем формування документообігу і способів 

відображення інформації в первинних і зведених документах, 

регістрах синтетичного і аналітичного обліку, особливостей їх 

формування на авіапідприємствах; 

- розуміння методології ведення бухгалтерського обліку з 

урахуванням вимог національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку на авіапідприємствах; 

- набуття навичок роботи з первинними документами на 

авіапідприємствах. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Оволодіти загальними питаннями законодавчо-нормативної бази 

щодо ведення обліку на авіапідприємствах. Вирішувати завдання 

різних видів складності щодо особливостей обліку активів, 

зобов'язань та капіталу на авіапідприємствах. Формувати склад 

витрат, проводити їх групування за економічними елементами та 

статтями калькуляції на авіапідприємствах. Складати первинні та 

зведені облікові документи, що регламентують діяльність 

авіапідприємств. Проводити групування облікової інформації в 

системі регістрів бухгалтерського обліку авіапідприємств. 

Розуміти і застосовувати схеми формування документообігу і 

способи відображення інформації в первинних і зведених 

документах, регістрах синтетичного і аналітичного обліку, їх 

особливості формування для авіапідприємств. Вміти складати 
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звітність авіапідприємств. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Особливості проведення в обліку 

необоротних активів авіапідприємств. Особливості проведення в 

обліку запасів авіапідприємств. Особливості проведення в обліку 

грошових коштів та дебіторської заборгованості авіапідприємств. 

Особливості проведення в обліку фінансових інвестицій 

авіапідприємств. Особливості проведення в обліку власного 

капіталу авіапідприємств. Особливості проведення в обліку 

зобов’язань авіапідприємств. Особливості проведення в обліку 

праці, її оплати та соціального страхування персоналу 

авіапідприємств. Особливості проведення в обліку витрат 

діяльності авіапідприємств. Особливості проведення в обліку 

доходів і фінансових результатів авіапідприємств. Особливості 

заповнення фінансової звітності на авіапідприємствах України.  

Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття. 

Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекції-

візуалізації; семінар-диспут; семінар з використанням евристичної 

бесіди, практико-орієнтоване навчання. 

Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного 

матеріалу, проведення тестування, рішення практичних 

ситуаційних задач, розробка та презентація кейсів, самостійна 

робота, контрольні заходи. 

Пререквізити Загальнотеоретичні, загальноекономічні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік на 

авіапідприємствах» базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», 

«Фінансовий облік ІІ». 

Навчальна дисципліна ««Бухгалтерський облік на 

авіапідприємствах»» буде корисна майбутнім бухгалтерам, 

економістам, фінансистам, менеджерам, юристам. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 1. Шара Є. Ю., Андрієнко О. 

М., Жидеєва Л. І. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: 

навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. 

2. Косміна Р.М. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний 

посібник/Чацкіс Ю.Д., ред.; МОН. – Київ: Вища школа, 2008. – 256 

с. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, 

оподаткування і звітність: підручник/МОН. – Київ: Алерта, 2006. – 

1080 с. 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 

мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної 

апаратури, а також опрацювання лекційного матеріалу в 

бібліотечному фонді НАУ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит проходить у письмовій формі, яке складається з 

екзаменаційного завдання (теоретичної та практичної частини). 

Кафедра Обліку та аудиту 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=258017&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=258017&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=258017&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190980&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=127467&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=127467&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=127467&lang=uk-UA


 

 

Фото 

 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ викладача Бондаренко Ольга Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user 

=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla 

=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb 

kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdA

U-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY 

Тел.: 066-681-81-10 

E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net 

Робоче місце: Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 

кафедра обліку та аудиту. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

В сучасних умовах господарювання в Україні розвиваються різні 

види економічної діяльності. Підприємства авіаційної сфери 

діяльності не є виключенням. Виходячи з того, що облік є 

інформаційною базою для аналізу та планування діяльності 

підприємства, а також прийняття виважених управлінських рішень 

з розвитку діяльності авіапідприємств, необхідно вміти чітко та 

правильно організувати належну систему обліку на цих суб'єктах 

господарювання. Тому студентам для поглиблення своїх 

компетентностей в авіаційній галузі необхідно вивчення 

бухгалтерського обліку на авіапідприємствах. 

Лінк на дисципліну 
 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY

