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№ Тема українською Téma magyarul 

1.  Актуальність методологічних розробок Луки Пачоллі  Luca Paciolli módszertani fejlesztéseinek aktualitása 

2.  Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку A mérleg, mint számviteli módszer 

3.  
Бухгалтерський облік в Україні та світі: порівняльний 

аналіз 

Számvitel Ukrajnában és a világban: összehasonlító 

elemzés 

4.  
Бухгалтерський облік в Україні та Угорщині: 

компаративний аналіз 

Számvitel Ukrajnában és Magyarországon: 

komparatív elemzés 

5.  Бухгалтерський облік з використанням ПК Számvitel PC használatával 

6.  Бухгалтерський облік у системі економічних наук Számvitel a gazdaságtudományok rendszerében 

7.  
Бухгалтерський облік як основне джерело інформації 

для прийняття рішень 

A számvitel mint döntéshozatal fő forrása 

8.  
Визначення та відображення фінансових результатів 

основних господарських процесів 

A gazdasági folyamatok pénzügyi eredményeinek 

meghatározása és kimutatása 

9.  Власний капітал в бухгалтерському обліку Saját tőke a számvitelben 

10.  
Вплив міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

на національні 

A nemzetközi számviteli standardok hatása a 

nemzetiekre 

11.  Документ як джерело первинної інформації A dokumentum, mint elsődleges információforrás 

12.  
Документування як елемент методу бухгалтерського 

обліку 

Dokumentálás, mint számviteli módszer 

13.  Доходи в бухгалтерському обліку Jövedelmek a számvitelben 

14.  
Завдання і організація інвентаризації як методу 

бухгалтерського обліку 

A leltározás feladata és szervezése mint számvitel 

módszere 

15.  
Зарубіжний бухгалтерський облік: порівняльна 

характеристика 

Külföldi számvitel: összehasonlító jellemzés 

16.  Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку A beszámoló, mint számviteli módszer 

17.  
Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку та 

джерело інформації 

A beszámoló, mint számvitel módszer eleme és 

információforrás 

18.  
Значення оцінки і калькуляції в сучасному обліку  Az értékelés és kalkuláció jelentőség a modern 

számvitelben 

19.  Зобов’язання в бухгалтерському обліку Kötelezettségek a számvitelben 

20.  
Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського 

обліку 

A leltározás, mint számviteli módszer 

21.  Калькуляція в системі бухгалтерського обліку Kalkuláció a számviteli rendszerben 

22.  Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку A kalkuláció, mint számviteli módszer 

23.  
Класифікація джерел формування ресурсів для 

бухгалтерського обліку 

A vállalkozás forrásainak csoportosítása a 

számvitelben 

24.  
Методи обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції  

A költségek számvitelének módszerei és a termék 

önköltségének kalkulálása 

25.  

Національні стандарти бухгалтерського обліку і 

міжнародні стандарти фінансової звітності: 

характеристика, основні відмінності 

Nemzeti számviteli standardok és nemzetközi 

pénzügyi beszámolási standardok: jellemzésük, főbb 

eltérések 

26.  
Необоротні матеріальні активи в бухгалтерському 

обліку 

Befektetett materiális aktívák a számvitelben 

27.  

Нормативне регулювання обліку в Україні: 

організаційно-правові особливості підприємств та їх 

вплив на систему бухгалтерського обліку на 

підприємстві 

 

A számvitel jogi szabályozása Ukrajnában: a 

vállalkozások szervezési-jogi formái és azok hatása a 

számviteli rendszerre a vállalkozásnál 



28.  
Нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку в Україні та Угорщині 

A számvitel jogi szabályozása Ukrajnában és 

Magyarországon 

29.  Облік грошових коштів та їх еквівалентів  Pénzeszközök és azok ekvivalenseinek számvitele 

30.  
Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт 

та послуг. 

A termékgyártási, munkavégzési és 

szolgáltatásnyújtási folyamat számvitel 

31.  
Облік процесу придбання та використання активів 

підприємства 

A vállalkozás eszközbeszerzési és felhasználási 

folyamat számvitele 

32.  
Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і 

надання послуг 

Termékértékesítési, munkavégzési és 

szolgáltatásnyújtási folyamat számvitele 

33.  
Облік процесу створення підприємства, формування та 

зміни власного капіталу 

A vállalkozás alapításának, saját tőkeképzésnek és 

változásának számvitele  

34.  
Облікова політика підприємства: принципи її 

формування і розкриття 

A vállalat számviteli politikája: kialakításának és 

feltárásának alapelvei 

35.  Оборотні активи в бухгалтерському обліку Forgóeszközök a számvitelben 

36.  Організація облікового процесу на підприємстві A számviteli folyamat szervezése a vállaltnál 

37.  Організація системи обліку в малому підприємстві A számvitel szervezése a kisvállalatokon 

38.  
Основи організації бухгалтерського обліку суб’єкта 

господарювання 

A számvitel szervezésének alapjai a gazdálkodónál 

39.  
Основні нормативні документи, які регулюють 

бухгалтерський облік в Україні 

A számvitelt szabályozó fő normatív dokumentumok 

Ukrajnában 

40.  Особливості обліку оборотних активів  Forgóeszközök számvitelének sajátosságai 

41.  
Особливості обліку товарів при їх оптовому та 

роздрібному продажу  

Áruk számvitelének sajátosságai a nagy- és 

kiskereskedésben 

42.  Особливості позабалансового обліку A mérlegen kívüli számvitel sajátosságai 

43.  Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку Az értékelés, mint számviteli módszer 

44.  
Перспективи розвитку фінансового обліку та звітності A pénzügyi számvitel és beszámoló fejlődésének 

perspektívái 

45.  
План рахунків як інструмент обліку на підприємствах A számlatükör, mint a számvitel eszköze a 

vállalkozásnál 

46.  
Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського 

обліку 

A kettős könyvelés mint számviteli módszer 

47.  
Помилки в бухгалтерському обліку і звітності та 

порядок їх виправлення 

Hibák a számvitelben és a beszámolókban és azok 

javítási rendje 

48.  
Професія бухгалтера в Україні та Угорщині: 

національні особливості 

A könyvelő szakma Ukrajnában és Magyarországon: 

nemzeti sajátosságok 

49.  Рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку A számlák, mint számviteli módszer 

50.  
Розвиток бухгалтерської професії та її роль у вирішенні 

економічних проблем 

A könyvelői szakma fejlődése és annak szerepe a 

gazdasági problémák megoldásában 

51.  

Розвиток форм організації бухгалтерського обліку в 

умовах переходу на міжнародні стандарти фінансової 

звітності 

A számvitelszervezési formák alakulás a IFRS-ekre 

való átállás feltételeiben 

52.  
Розкриття інформації в примітках до бухгалтерської 

звітності 

Az információ feltárása a számviteli beszámoló 

mellékletében 

53.  
Розкриття фінансової інформації в бухгалтерській 

звітності  

A pénzügyi információ feltárása a számviteli 

beszámolóban 

54.  
Роль бухгалтерського обліку в системі управління 

організації 

A számvitel szerepe a vállalat irányítási rendszerében 

55.  
Стандартизація бухгалтерського обліку на 

міжнародному рівні 

A számvitel standardizálása nemzetközi szinten 

56.  
Сутність бухгалтерського обліку та його 

характеристика в історичній ретроспективі 

A számvitel lényege és jellemzése történelmi 

retrospektívakban 

57.  Сутність методу подвійного запису  A kettős könyvelés lényege 

58.  Сучасні тенденції гармонізації бухгалтерського обліку A számvitel harmonizációjának modern trendjei 

59.  Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні A számvitel fejlődésének trendjei Ukrajnában 

60.  
Фінансова звітність: правила складання та порядок 

подання 

A pénzügyi beszámoló: összeállítási és nyilvánosságra 

hozatali szabályok 

 

Завідувач кафедри         д.е.н., доц. Бачо Р.Й. 

Tanszékvezető          Dr. Bacsó Róbert 


