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Пункт 1. наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;  

1. Trachova Dar`ya. Role of state protectionism in depreciation policy 

formation. Baltic Journal of Economic Studies (WoS). 2017. Vol. 3 No. 5 Р. 351 – 

356 (0,27 друк. арк.). 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість одинадцять публікацій):  

1. Трачова Д. М. Важелі державного впливу на формування 

амортизаційного фонду підприємства. Науковий вісник міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Одеса, 

2016. Вип. 19. С. 143 – 146. 
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и резервы производства. 2016. Вип. № 6/4(32). С. 42 – 46. 

3. Трачова Д. М. Використання амортизаційного фонду на інноваційне 

оновлення підприємства: обліковий аспект. Вісник Одеського національного 

університету. Серія Економіка. 2017. Т. 22 Вип. 11 (64). С. 251 – 255. 
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бухгалтерського обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та 

аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. 2017. Вип. 3-4. 

С. 64 – 71. 

5. Трачова Д. М. Місце амортизації в економічних і облікових теоріях. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні 

науки». 2018. Вип. 28 ч.2. С. 166 – 168. 

6. Трачова Д. М. Роль обліку в інформаційному забезпеченні 

амортизаційної політики. Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 

29 (68). № 3. С.184 – 190. 

7. Трачова Д. М. Обліково-інформаційне забезпечення контролю 

здійснення амортизаційної політики підприємства. Економічний вісник 

Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 3 (15).С. 147 – 152. 

8. Трачова Д. М. Дослідження впливу методики формування 

амортизаційного фонду на показники ефективності діяльності підприємств. 

Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2018. Вип. 30. С. 146 

– 151. 

9. Трачова Д. М. Місце облікової інформації в системі 

постіндустріального інформаційного суспільства в контексті формування 

амортизаційної політики. Збірник наукових праць Таврійського державного 



агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. Вип. 1 (36). С. 

210 – 218. 
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Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки). 2018. Вип. № 2 (37). С. 145 – 149. 

11. Трачова Д. М. Обліково-інформаційний аспект формування 

амортизаційної політики. Менеджмент та підприємництво: тренди 

розвитку (електронне наукове фахове видання). 2018. Вип. 3(05). С. 15 – 23 

URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/62.  

 

 

Пункт 3. наявність виданих двох навчальних посібників та п’яти 

монографій 

Навчальні посібники 
1. Від ідеї до власної справи. Коноваленко А. С., Болтянська Л. О., 

Трачова Д. М. та ін: навч. посіб. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний 

центр «Люкс», 2017. С.191-215. (17,4 друк. арк.; особисто автора 1,65 друк. 

арк.: досліджено питання формування амортизаційної політики 

підприємства. Розділ 14.). 

2. Облікова політика сільськогосподарського підприємства. Левченко 

О. П., Вороновська О. В., Трачова Д. М.: навч. посіб. Мелітополь: ТОВ 

«Видавничий будинок ММД», 2017. 172 с. (7,8 друк. арк.; особисто автора 

1,2 друк. арк.: досліджено формування амортизаційної політики в загальній 

обліковій політиці підприємства). 

Монографії 

3. Розвиток обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту 

підприємств: колективна монографія / за ред. проф. Куцика П.О. та 

Пилипенка Л.М. – Львів: Растр-7, 2019 – 309с. (особисто автором 

досліджено Концептуальний фреймворк єдиного обліково-інформаційного 

простору амортизаційної політики (с.155-168) 

4. Трачова Д. М. Розвиток амортизаційної політики: обліково-

інформаційний аспект: монографія. Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні», 2018. 357 с. (15,4 друк. арк.) 

5. Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного 

забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору економіки: 

монографія / за редакцією Синяєвої Л. В., Вороновської О. В. Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. 728 с. (32,1 

друк. арк.; особисто автора 1,9 друк. арк.: досліджено питання обліково-

інформаційного забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору 

економіки, узагальнено вимоги до облікової інформації). 

6. Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій: 

колективна монографія кол. авторів / за ред. В. М. Жука, Ю. С. Бездушної. 

Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. С.151−183 (заг. обсяг 17,4 друк. арк.; особисто 

автора 1,73 друк. арк.: досліджено питання обліково-інформаційного 

забезпечення амортизаційної політики за допомогою клауд-платформи, 



розроблено модель єдиного обліково-інформаційного простору 

амортизаційної політики. Розділ 4.). 

7. Strategies for economic development: the experience of Poland and the 

prospects of Ukraine. Volume 1. Collective monograph edited by A.Pawlik, K. 

Shaposhnykov. University of Jan Kochanowski (m. Kielce, Poland) publishing 

office «Baltija Publishing». 2018. 308 p. (заг. обсяг 15,6 друк. арк.; особисто 

автора 1,08  друк. арк.: досліджено методологію формування 

амортизаційної політики ). 

 

Пункт 8. Виконання функцій наукового керівника науково-технічної 

підпрограми № 2.2 на 2016-2020 роки «Науково-методологічні засади 

обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення сталого 

розвитку суб’єктів господарювання» (державний  реєстраційний  номер 

0111U002537). 

 

Пункт 8. Член редакційної колегії наукового видання, включеного до 

переліку наукових фахових видань України «Збірник наукових праць 

Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки)» (наказ МОН №1328 від 21.12.2015 р.)  


