Науково-дослідна робота студентів (НДРС):
Під керівництвом завідувача кафедри
професора Й.Я.Даньківа
здійснюється
керівництво науково-дослідною роботою студентів (НДРС) шляхом їх залучення до
наукових гуртків, семінарів і конференцій. Педагогічний колектив кафедри обліку та аудиту
залучає студентів до науково-дослідної роботи на протязі усіх п'ятьох років їх навчання в
університеті, починаючи з першого курсу, під час викладання навчальної дисципліни
«Університетська освіта», а на другому курсі – «Бухгалтерський облік (теорія обліку)». Усі
студенти цих курсів пишуть наукові реферати з цих дисциплін і їх привселюдно захищають.
Студенти 3-5 курсів уже залучаються до роботи в наукових гуртках: з фінансового обліку,
звітності та аудиту (к.е,н., доцент Вакаров В.М.), управлінського обліку (доц. Шеверя Я.В..),
економічного аналізу (к.е.н., доц. Ганусич В.О. та фінансового і стратегічного аналізу (к.е.н.,
професор кафедри Ножова Г.М.). Робота цих гуртків проводиться щомісячно, на яких
заслуховуються наукові доповіді окремих студентів. Кращі студентські роботи подаються на
Всеукраїнський конкурс, а кращі студенти приймають участь у заключному етапі
Всеукраїнських студентських олімпіадах.
Найбільш активно і плідно науковою роботою займався студент Ярослав Шеверя, який
за результатами другого туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності
”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” 17 травня 2006 року на базі Київського економічного
університету ім. Вадима Гетьмана став його переможцем і нагороджений відповідним
дипломом (науковий керівник – професор Й.Я.Даньків);
Людмила Попович, Маріана Хімінець, які взяли участь у другому турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і
аудит” 17 травня 2007 року на базі Київського національного економічного університету ім.
Вадима Гетьмана стали переможцями конкурсу і отримали дипломи 2-го ступеня (науковий
керівник – професор Й.Я.Даньків);
Високий рівень підготовки до наукової роботи показав випускник магістратури Богдан
Андрійчук, який взяв участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” 17 травня 2008 року,
що проходив на базі Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана;
Випускники магістратури Валентин Штелиха, Вадим Шип
взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський
облік, аналіз і аудит” у травні 2009 року;
Студент 4-го курсу денного відділення, спец. “Облік і аудит” Кулич Ігор приймав
участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за
напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”, що відбулася 24-25 березня 2011 року на
базі Запорізького національного університету нагороджений МОНМС України Дипломом
переможця ІІ ступеня.
Випускниця 2011 року, магістр Сірак Яна приймала участь Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» і її робота на тему «Організаційнометодичні підходи до обліку і аудиту власного капіталу та оптимізація його структури»
зайняла друге місце і нагороджена МОНМС України дипломом ІІ ступеня.
Студентка 4-го курсу денного відділення, спец. “Облік і аудит” Радченко Марина
приймала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу
за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”, що відбулася 20-21 березня 2012 року на
базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка і нагороджена МОНМС
України Дипломом переможця ІІ ступеня.
Студентка 4-го курсу з фаху «Облік і аудит» Радченко Марина приймала участь у ІУй Міжнародній студентській науковій конференції «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в
умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів у Львівському інституті банківської
справи університету банківської справи Національного банку України 10-11 листопада 2011
р. і нагороджена сертифікатом за активну участь у конференції.
Студенти 4-го курсу денного відділення, спец. “Облік і аудит” Радченко Марина та
Марушка Роман приймали участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за

спеціальністю «Облік і аудит» у Тернопільському національному економічному університеті,
на якій вони зайняли відповідно 18 та 22 місце серед 190 учасників з усієї України. Там же,
у травні 2014 року студенти Панющик Христина та Машика Маряна зайняли відповідно 12
та 32 місця серед 100 учасників олімпіади.
Студентка 4-го курсу з фаху «Облік і аудит» Радченко Марина приймала участь у ІУ-й
Міжнародній студентській науковій конференції «Проблеми обліку, аналізу і аудиту в
умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів у Львівському інституті банківської
справи університету банківської справи Національного банку України 10-11 листопада 2011
р. і нагороджена сертифікатом за активну участь у конференції.
Щорічно видаються збірники студентських наукових праць «Облік, аналіз і аудит у
ринкових умовах господарювання», починаючи з 2011 року. Усього станом на 1 червня 2014
р. видано 4 їх випуски.
11 листопада 2013 року на факультеті була проведена студентська науково-практична
конференція студентів та молодих учених «Проблеми економічної теорії науки на сучасному
етапі розвитку України»: Секція «Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту в сучасних
умовах господарювання», у якій прийняли участь 9 студентів спеціальності «Облік і аудит».
Кафедра підтримує постійні зв’язки з Лютонським університетами (Великобретанія),
Сієна-коледжем та Центрально-Коннектикутським університетом (США), Кошіцьким та
Пряшівським університетами (Словаччина), Ніредьгазькою вищою школою (Угорщина).
Викладачі кафедри (Й.Я.Даньків, Г.М.Ножова) надавали навчальну та навчальну-методичну
допомогу філіалу Московського інституту підприємництва і права в м. Прага (Чехія).
Й.Я.Даньків був співкоординатором спільного англо-українського проекту видання
білінгвального навчального посібника для студентів та підприємців “Управління малим
бізнесом і підприємництво” (Лютонський і Ужгородський університети).
Співробітництво з економічним факультетом Кошицького технічного університету
(Словаччина) засвідчено Угодою про освітньо-наукову співпрацю з 16.03.09 по 31.12.14 р.
(Ректор Вінцент Шолтес) та з Вищою школою підприємництва (м. Пряшів,Словаччина) на
період 2008-2013 рр. (Ректор Йожеф Поличко). Предметом цих угод є: 1.Участь у наукових
конференціях, семінарах, тренінгах. 2.Знайомство зі студентами і обмін студентами на
навчання. 3.Організація симпозіумів, днів кар’єрного росту і конкурсів на премію ім. проф.
Яна Кочмароша.
Тісні зв’язки існують з Угорською академією наук. Дипломом закордонного члена
колегіуму Угорської академії наук засвідчено членство в ній професора Й.Я.Даньківа в
угорській науці.
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