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«Для того, щоб щось вдалося, завжди повинні

бути виконані три умови: цілеспрямоване

ставлення, знання та комплексний підхід»

(Йоганна Гіллбро).

«Ahhoz, hogy sikerüljön valami, mindig három

feltételnek kell teljesülni: elkötelezett hozzáállás,

tudás és átfogó megközelítés szükséges» (Johanna

Gillbro).



Мета навчальної дисципліни "Автоматизовані 

системи подання податкової звітності" - опанування 

компетентностей обробки обліково-аналітичного 

забезпечення бізнес-процесів підприємств та 

організацій, створених в умовах облікової комп’ютерної 

програми, та створення податкових звітів за вимогами 

системи управління й чинного законодавства. 

Az Automatizált adójelentési rendszerek c. tantárgy célja 

az, hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalkozások és 

szervezetek üzleti folyamatainak számviteli és elemzési 

támogatásának feldolgozását e-szoftverek segitségével, 

valamint az adóbevallás elkészítése az irányítási rendszer és 

a hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelően.



Обсяг кредитів / Kreditszám

4 (120 годин) / 4 (120 óra)

Підсумкова форма контролю / 

Ellenőrzés formája

Залік / Beszámoló

Навчальний рік, семестр / Tanév, félév

2021-2022, IІ

Загальні відомості про дисципліну/ 

A tantárgy általános ismertetése



Тип дисципліни / Tantárgy típusа

вибіркова / választható

.

01

02

03

04

Практичні заняття (год.) / Gyakorlatі (óra)

20 – денна / nappali

0 – заочна / levelező

Лекції (год.) / Előadások (óra)

10 – денна / nappali

4 – заочна / levelező

Самостійна робота (год.) /Önálló munka (óra)

90 – денна / nappali

116 – заочна / levelező



Cучасні ІТ-програми автоматизації звітності / 

Modern beszámolókészítő ІТ-szoftverek

Систематизація бізнес-процесів / 

Az üzleti folyamatok rendszerezése

Податкові розрахунки й аналіз господарських 
операцій / 

Adószámítások és üzleti tranzakciók elemzése

Пріоритети дисципліни /

A tantárgy prioritásai

Чому це цікаво ... /

Miért érdekes ...



Основна тематика дисципліни /  
A tantárgy főbb témakörei

№ Тема Téma

1. Звітність як елемент інформаційної системи 

підприємства

A jelentéstétel, mint a vállalati információs 

rendszer eleme

2. Формування автоматизованим способом основних

форм податкової звітності підприємств

A vállallat adóbevallásának fő formáinak

készítése automatizált módban

3. Формування автоматизованим способом

фінансової звітності підприємства

A vállalat pénzügyi kimutatásainak készítése

automatizált módban

4. Електронна податкова звітність та електронний

цифровий підпис

Elektronikus adóbevallás és elektronikus digitális

aláírás

5. Спеціалізоване програмне забезпечення для 

подання звітності в контролюючі органи

A beszámolókészítő e-szoftverek

6. Виправлення помилок у звітності підприємства з 

використанням спеціалізованих ІТ-програм

A jelentési hibák javítása speciális IT-

programokkal



Методи навчання / 
Oktatási módszerek

Лекція, дискусія/

Előadás, vita 

Розв'язання практичних і ситуаційних завдань / 

Gyakorlati és szituációs feladatok megoldása

Ділові ігри, Case study / 

Üzleti szerepjáték , esettanulmány módszer

Відеометод / 

Videómódszer



Оцінювання результатів навчання/
A tantárgy értékelésének feltételei

Поточне тестування та самостійна робота / 

Teszt és önálló munka

Залік / 

Beszámoló

Сума / 

Összesen

Змістовий модуль №1 /

1. tartalmi modul

Змістовий модуль №2 /

2. tartalmi modul

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 40 100

10 10 10 10 10 10

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів / a tartalmi modulok témái



Дякую за увагу🙂! 

Köszönöm a figyelmet🙂!

loskorih.gabriella@kmf.org.ua


