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«Успішним можеш бути у довгостроковій

перспективі тільки тоді, якщо знаєш, для 

чого ти успішний».

©Rupert Lay

«Csak akkor lehetsz hosszú távon sikeres, ha 

tudod, miért vagy sikeres».



4 (120 годин)

4 (120 óra)
• Обсяг кредитів / 

Kreditszám

2022-2023 / І семестр

2022-2023 / I szemeszter
• Період навчання/

Tanév/félév

Залік / 
Beszámoló

• Підсумкова 
форма 
контролю /
Ellenőrzés
formája



Загальні відомості дисципліни/ 

A tantárgy általános ismertetése

Title in 
here

Title in 
here

Title in 
here

ВАЖЛИВО / FONTOS

Важливо / Fontos
Денна форма навчання / 

Заочна форма навчання

Nappali tagozat / 

Levelező tagozat

Тип дисципліни: 

вибіркова

Tantárgy típusa: 

válaszható

Кількість кредитів: 4 Kreditszám: 4

Лекції: 

10 год. - денна

4 год. - заочна

Előadások:

10 óra - nappali

4 óra - levelező

Практичні заняття: 

20 год. - денна

0 год. - заочна

Gyakorlati:  

20 óra - nappali

0 óra - levelező

Самостійна робота: 

90 год. - денна

116 год. - заочна

Önálló munka: 

90 óra - nappali

116 óra - levelező



Мета викладання навчальної дисципліни “Облікові процеси компанії” -

формування у здобувачів комплексу базових знань з теоретичних і

практичних основ оволодіння методикою та правових засад формування

облікової політики підприємства.

Аz 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.

Loszkorih Gabriella



вивчення чинної нормативно-правової бази, що регулює питання облікової 
політики підприємства / a vállalkozások számviteli politikáját szabályozó jogi keret
tanulmányozása

засвоєння елементів облікової політики / a számviteli politika elemeinek
elsajátítása

формалізація облікової політики / a számviteli politika formalizálása

вивчення  основних вимог  до розкриття облікової політики / a számviteli
politikával kapcsolatos információ közzétételének követelményeinek tanulmányozása

розуміння необхідності дотримання обраної облікової політики / a kiválasztott
számviteli politika betartásának szükségességének megértése

розуміння наслідків впливу обраної облікової політики на фінансову звітність 
підприємства / a kiválasztott számviteli politikáknak a gazdálkodó egység pénzügyi
kimutatásaira gyakorolt következményeinek megértése

Завдання навчальної дисципліни /

A tantárgy feladatai 



Змістовий модуль 1 / 

1. tartalmi modul

Тема 1. Теоретичні основи
облікової політики підприємства / 

1. téma. A vállalkozás számviteli
politikájának elméleti alapjai.

Тема 2. Організація роботи 
облікового апарату / 

2. téma. A könyvelői részleg 
munkájának szervezése.

Тема 3. Облікова політика як складова 
системи управління підприємством /

3. téma. Számviteli politika a 
vállalatirányítási rendszer részeként.

Тема 4. Формалізація облікової 
політики на підприємстві / 

4. téma. A számviteli politika formalizálása
egy vállalatnál.

Тема 5. Особливості формування 
облікової політики малих підприємств /

5. téma. A kisvállalkozások számviteli
politikájának jellemzői.

Змістовий модуль 2 / 

2. tartalmi modul

Тема 6. Формування облікової політики стосовно
активів /

6. téma. Az eszközök számviteli politikájának kidolgozása.

Тема 7. Формування облікової політики стосовно 
зобов'язань, доходів, витрат і фінансових результатів / 

7. téma. A kötelezetségek, bevételek, költségek és pénzügyi
eredmények számviteli politikájának kidolgozása.

Тема 8. Облікова політика у фінансової звітності / 

8. téma. Számviteli politika a pénzügyi kimutatásokban.

Тема 9. Зміна облікової політики та облікові оцінки /

9. téma. Változások a számviteli politikákban és a 
számviteli becslések.

Тема 10. Облікова політика підприємства в умовах 
цифровізації та комп’ютерного середовища / 

10. téma. A vállalkozás számviteli politikája a 
digitalizációban.



Пріоритети дисципліни / 
A tantárgy prioritásai

Регулює порядок 
організації та ведення

обліку на підприємстві /

Szabályozza a számvitel
megszervezését és vezetését

egy vállalkozásnál.

Систематизує бізнес-
процеси / 

Rendszerezi az üzleti 
folyamatokat.

Дає можливість застосовувати різні
моделі системи оподаткування для 

підприємства в правовому полі /

Lehetővé teszi az adórendszer 
különböző modelljeinek alkalmazását
a társaság számára a jogi területen.

Чому це цікаво ... /

Miért érdekes ...



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 Т7 Т8 Т9 Т10 40 100

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів / a tartalmi modulok témái



Дякую за увагу! 

Köszönöm a figyelmet!

еmail:  loskorih.gabriella@kmf.org.ua


