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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 чотирнадцять 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.  

2. Трачова Д. М. Дослідження ролі прискореної амортизації в 

стимулюванні інноваційного розвитку підприємства. Технологический аудит 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.  

4. Трачова Д. М. Роль амортизаційної політики в досягненні мети 

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.  

10. Трачова Д. М. Облікова складова сутності амортизаційної 

політики. 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.   

12. Трачова Д.М, Демчук О.М. Сахно Л.А., Інформаційне 

забезпечення облікової складової методики здійснення амортизаційної 

політики. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і 

управління", Том 31 (70). N 2, 2020, с. 199-203 

13. Трачова Д.М, Сахно Л.А., Демчук О.М.  Вплив амортизаційної  і 

податкової політики на організацію обліку капітальних інвестицій. Збірник 

наукових праць «Економічний простір» № 154/2020. 

14. Трачова Д.М, Сахно Л.А., Левченко О.П. Обліково- 

інформаційний базис інфраструктурної пдтримки ефективної амортизаційної 

політики .  Електронний фаховий журнал "Східна Європа: економіка, бізнес 

та управління" Випуск № 2 (25) 2020  

 

Пункт 3. наявність виданих двох навчальних посібників та десяти 

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. Cluster Policy of Innovative Development of the National Economy: 

Integration and Infrastructure Aspects : monograph / under the editorship of 



professor Svitlana Smerichevska. Poznań: Wydawnictwo naukowe WSPIA, 2020. 

382 pages. (Trachova Darya, Demchuk Olena, Sakhno Ludmila (Institutional-

theoretical basis of innovation-oriented depreciation policy formation in Ukraine р. 

192-205, 1,6 у.д.а. 

4. Трачова Д.М., Левченко О.П. Обліково-інформаційне забезпечення 

центрів відповідальності за амортизаційну політику. Науково-методологічні 

засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного забезпечення 

сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна монографія 

присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування (українською та 

англійською мовами) / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. – Мелітополь: ТОВ 

«Колор Принт», 2020. С. 85 – 101  

5. Трачова Д. М., Демчук О. М., Сахно Л. А. Роль і місце інституту 

бухгалтерського обліку та аудиту в амортизаційній політиці. Науково-

методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово-інвестиційного 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання: Колективна 

монографія присвячена 25-річчю кафедри обліку і оподаткування 

(українською та англійською мовами) / за заг. ред. д. е. н., доц. Сокола О.Г. – 

Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2020. С. 193-217 

6. 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)  

7. Трачова Д. М. Розвиток амортизаційної політики: 

обліковоінформаційний аспект: монографія. Мелітополь: ТОВ «Видавничий 

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

8. 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 обліковоінформаційного 

забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору економіки, 

узагальнено вимоги до облікової інформації).  

9. 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.).  



10. 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 «Обліково-аналітичне забезпечення 

амортизаційної політики та аудиту аграрних підприємств» (номер державної 

реєстрації 0116U002741).  

  

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.)   

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років; з 2006 по 2008 рік - директор бухгалтерського центру «Самсон», м. 

Мелітополь; з 2018 року по теперішній час, один із засновників та бухгалтер 

громадської організації «Інновації та соціально-економічні ініціативи»; з 2017 

року незалежний консультант з питань фінансів та бухгалтерського обліку 

(консалтинг підприємств на контрактній основі). 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

протягом не менше двох років. Консультування з питань формування 

облікової політики БФ «Все можливо» (договір № 12/1 від 21.12.2017р.). 

Консультування з бухгалтерського обліку, оптимізації оподаткування та 

звітності ГС «соціальне підприємство «мелітопольський навчально-

виробничий  комплекс» (договір № ГС/ 08 від 12.05.2020р.) 

 

 


