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A tantárgy előkövetelményei Közgazdasági alapismeretek 

A tantárgy általános A piaci kapcsolatok fejlődése, a gazdasági kapcsolatok 

ismertetése nemzetközivé válása és a különböző tulajdonosi formájú vállalatok 
 jelenléte Ukrajnában hozzájárul a felhasználók pénzügyi és 
 gazdasági tevékenységekre vonatkozó számviteli információ 
 minőségével szemben támasztott követelményeinek 
 növekedéséhez. A számvitel hatékony és ésszerű szervezése a 
 számviteli politika rendelettel kezdődik - az első és a fő 
 dokumentummal a számvitel szabályozásában, mert a jól 
 megtervezett számviteli politika jelentős hatással van az 
 üzletvezetésre általában. 

A tantárgy célja Az üzleti vállalkozás számviteli folyamatai c. tantárgy célja az, 

hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalat számviteli 

politikájának kialakításához szükséges módszertani és jogi keret 

elméleti és gyakorlati alapjait. 

Az üzleti vállalkozás számviteli folyamatai c. tantárgy tárgyköre a 

vállalkozás számviteli politikájának kialakításának elméleti alapjai 

és gyakorlati jellemzői, valamint formalizálása és a pénzügyi 

kimutatásokban való közzététele. 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=QMst9H4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-5402-7220
https://publons.com/researcher/3983148/gabriella-loskorikh/
mailto:loskorih.gabriella@kmf.org.ua


A tantárgy feladatai – a vállalkozások számviteli politikáját szabályozó jogi keret 

tanulmányozása; 

– a számviteli politika elemeinek elsajátítása, 

– a számviteli politika formalizálása; 

– a számviteli politikával kapcsolatos információ közzétételének 

követelményeinek tanulmányozása; 

– a kiválasztott számviteli politika betartásának szükségességének 

megértése; 

– a kiválasztott számviteli politikáknak a gazdálkodó egység 

pénzügyi kimutatásaira gyakorolt következményeinek megértése. 

Tekintettel arra, hogy a tantárgy egyik fő feladata a számviteli 

politikáról szóló rendelet elkészítése, Az üzleti vállalkozás 

számviteli folyamatai c. tantárgy felépítése magában foglalja 

– annak  módszertani és szervezeti szempontjainak tanulmányozását. 

A tantárgy főbb témakörei 1. tartalmi modul 

A vállalkozás számviteli politikájának elméleti alapjai és törvényi 

szabályozása 

1. téma. A vállalkozás számviteli politikájának elméleti alapjai. 

2. téma. A könyvelői részleg munkájának szervezése. 

3. téma. Számviteli politika a vállalatirányítási rendszer részeként. 

4. téma. A számviteli politika formalizálása egy vállalatnál. 

5. téma. A kisvállalkozások számviteli politikájának jellemzői. 

2. tartalmi modul 

A vállalkozás számviteli politikájának módszertana 

6. téma. Az eszközök számviteli politikájának kidolgozása. 

7. téma. A kötelezettségek, bevételek, költségek és pénzügyi 

eredmények számviteli politikájának kidolgozása. 

8. téma. Számviteli politika a pénzügyi kimutatásokban. 

9. téma. Változások a számviteli politikákban és a számviteli 

becslések. 
10. téma. A vállalkozás számviteli politikája a digitalizációban. 

A tantárgy teljesítésének és 

értékelésének feltételei 

Az eredmények féléves értékelése beszámoló formájában történik, 

100 pontos skálán. 

A pontokat a következő arány szerint halmozzuk: 

• jelenlegi ellenőrzés (monitorozás), modulzáró dolgozat - a félévi 

skála 60% -a; 
• beszámoló - a félévi skála 40% -a. 

A tantárgy politika, 

követelményi 

Határidő betartása, valamint pótleadás: 

A hallgatónak be kell nyújtania a leadandókat az oktató által 

meghatározott határidőn belül. A határidők megsértésével 

benyújtott leadandót ok nélkül alacsonyabb pontszámmal értékelik. 

A modulzáró dolgozat pótleadása az oktató engedélyével történik 

igazolt okok mellett (egészségi állapot stb). 

Akadémiai integritási politika: 

A tudományos integritás megsértésének semmilyen formája nem 

megengedett. A tesztek és beszámoló során tilos a puskázás 

(beleértve a mobil eszközök használatát is). A referátumnak 

tartalmaznia kell a felhasznált forrásokhoz szükséges helyes 

szöveges hivatkozásokat. A mobileszközök csak online tesztelésre 

használhatók (például a Kahoot). 

Óralátogatás: 
Kötelező az óralátogatás. 



 Objektív okokból (például betegség, nemzetközi szakmai gyakorlat 

stb.) az oktatás egyénileg történhet (online formában a felső 

vezetőség engedélyezésével). 

A tantárggyal kapcsolatos 

egyéb tudnivalók 

Az oktatási folyamathoz szükségesek: multimédiás internetes 

eszközök, számítógépes rendszerek, internet, könyvtári alapok. 

A tantárgy alapvető 

irodalma és digitális 

segédanyagok 
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Internetes, elektronikus források 

Бухгалтерський сервіс «Інтерактивна бухгалтерія» 

http://www.interbuh.com.ua/ua/ 

2. Газета «Все про бухгалтерський облік» – http://vobu.kiev.ua 

3. Газета «Урядовий кур’єр» – http://www.ukurier.gov.ua/ 

4. Журнал «Бухгалтер 911» - 

https://buhgalter911.com/uk/about-buhgalter911/ 

5. Інформаційний бізнес портал «Бухгалтер24» - 

https://www.buh24.com.ua/ 

6. Офіційний сайт Верховної Ради України: 

http://zakon4.rada.gov.ua/. 

7. Офіційний сайт Державної податкової служби України: 

http://www.tax.gov.ua/. 

8. Офіційний сайт Держкомстату України: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
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