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Пункт 1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до науково метричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection (загальна кількість 6 публікацій): 
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підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 

2017. - № 3 (32). – с. 282-289  
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наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. 

Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. - № 2 (34). – с. 178-185  

4. Трачова Д. М. Дослідження ролі прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку 

підприємства // Технологический аудит и резервы производства. -  № 6/4(32). -  2016. -  С. 42-46 (Ulrich's  

5. Трачова Д. М. Теоретичні засади облікового-аналітичного забезпечення формування  амортизаційної 

політики аграрних підприємств // Науковий журнал «Молодий вчений». -  № 1.1 (41.1) . -  2017 р. - С.92-96  

6. Трачова Д. М.  Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства // Науковий 

журнал «Молодий вчений» .- № 1.1 (41.1). - 2017 р.  - С.45-49   

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України (загальна кількість 5 публікацій): 

1. Трачова Д. М. Облікова складова процесу формування амортизаційної політики підприємства // 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини 

та світове господарство». - Випуск 7/2016-  с. 132-137 

2. Трачова Д. М. Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств // Финансы, учет, 

банки. Збірник наукових праць (м. Вінниця) №1 (21) – 2016 – с. 196-207 

3. Трачова Д. М. Формування окремих елементів амортизаційної політики підприємства // Глобальні та 

національні проблеми економіки / Електронне наукове фахове видання, Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського. -  Випуск № 14. Грудень 2016 р. С. 101-106 (Index copernicus: icv 

2015: 36.92) 
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обліковий аспект // «Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 22 Випуск 10 (63) 

2017.  

5. Трачова Д. М. Місце амортизації в економічних і облікових теоріях // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Економічні науки».-  Випуск 28/2018. 

 

Пункт 3. Наявність виданого підручника, навчального посібника та монографії 

1. Вороновська О.В.,Трачова Д.М., Голуб Н.О. Облік у зарубіжних країнах Підручник / 

О.В. Вороновська, Д.М. Трачова, Н.О. Голуб. –  Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок 

ММД», 2017. –  208 с. (13 друк. арк. – автора 4.3. друк.арк). 

2. Вороновська О.В.,Трачова Д.М., Голуб Н.О. Облік та аналіз в сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативах: Навчальний посібник / О.В. Вороновська, Д.М. Трачова, 

Н.О. Голуб. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2017. – 120 с(7,5 друк. арк 

– автора 2.5. друк.арк). 

3. Трачова Д.М. Розвиток амортизаційної політики: обліково-інформаційний аспект. 

Монографія. Видавничий будинок Мелітопольської міської лікарні. 2018. 355с. (15,4 

у.д.а.) 



4. Трачова Д.М. Strategies for economic development: the experience  of Poland and the 

prospects of Ukraine. University of Jan Kochanowski (m. Kielce, Poland) publishing office  

«Baltija Publishing». Latvia. 2018 – 360 p.( (15,6 друк. арк.; особисто автором досліджено 

питання методології амортизаційної політики, 1 друк. арк.). 

5. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій (Трачова Д.М.). 

Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій: Колективна 

монографія. К.: ІАЕ, 2017 р. – 288 с. (17,4  друк. арк.; особисто автором досліджено 
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клауд-платформи. Розділ 6. 2 друк. арк.) 

 

Пункт 8 Виконання функцій наукового керівника наукової теми  

1. Виконання функцій керівника наукової підпрограми «Обліково-аналітичне 

забезпечення амортизаційної політики та аудиту аграрних підприємств» 

2. Виконання функцій виконавця наукової підпрограми «Теоретико-методологічні засади 

трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й 

аудиту в аграрному секторі економіки» 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 3 

найменувань): 

1 Бухгалтерський облік (загальна теорія) / Конспект лекцій для студентів з напряму 

6.030509 - “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» – Таврійський державний агротехнологічний 

університет, 2015. – С. 110 // Схвалено і рекомендовано до видання методичною комісією 

факультету економіки та бізнесу, протокол № 3  від 26 листопада 2015 р. – Мелітополь, 

2015 р. 

2 Бухгалтерський облік / Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів з 

напряму 6.030509 - “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» денної форми навчання – Таврійський 

державний агротехнологічний університет, 2015. – С. 80 // Схвалено і рекомендовано до 

видання методичною комісією факультету економіки та бізнесу, протокол № 3  від 26 

листопада 2015 р. – Мелітополь, 2015 р. 
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6.030509 - “Облік і аудит” ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання – Таврійський 

державний агротехнологічний університет, 2015. – С. 80 // Схвалено і рекомендовано до 

видання методичною комісією науково-дослідного інституту загально університетської 

підготовки, протокол № 3  від 22 грудня 2015 р. – Мелітополь, 2015 р. 

 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Облік в галузях 

економіки» 

 

Пункт 15 Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики (загальна кількість 5 публікацій): 

1. Трачова Д.М. Формування інформації про якісний стан необоротних активів. Сучасна 

глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 травня 2017 .). Одеса: МГУ. 2017. с. 137-141 

(0,1 у.д.а.) 

2. Трачова Д.М. Облікова складова процесу формування амортизаційної політики 

підприємства. Економічні і соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ 

століття. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 12-13 жовтня  2017 

р. Одеса: Одеська національна академія харчових технологій. 2017. с. 31-34 (0,05 у.д.а.) 

3. Трачова Д.М. Роль переоцінки основних засобів в формуванні амортизаційної політики 

підприємств. Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному 



секторі економіки в умовах євроінтеграції. Збірник матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. 

конф. (24 листопада 2017 р. ; м. Київ) . К. : ННЦ «ІАЕ». 2017. – 292 с. (0,05 у.д.а.) 

4. Трачова Д.М. Концепція системи інформаційного забезпечення формування і 

контролю амортизаційної політики підприємства. Матеріали XVII Міжнародної наукової 

конференції «Фінансовий ринок: інституції та інструменти». Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2018. 132с. (0,1 у.д.а.) 

5. Трачова Д.М. Концепція обліково-інформаційного забезпечення амортизаційної 

політики. Тези міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні 

проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування». Збірник Матеріалів 

конференції. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. 2018. c. 
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