Прохорчук Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування,
проректор з навчально-методичної роботи
В 2004 році закінчила Міжнародний університет бізнесу і права, спеціальність фінанси, кваліфікація магістр з фінансів
В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічні засади забезпечення фінансової стабільності виноградарськовиноробного підкомплексу регіону в умовах трансформації до СОТ», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності)».
В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Стажування –2016 р., Словаччина, Академічне товариство Міхала Балудянського «Economics, science, educatation: integration and
synergy» (Інноваційні методи та підходи в освіті); 2017 рік – підвищення кваліфікації в Пражському університеті підвищення
кваліфікації; 2019 рік - Німеччина
Викладає дисципліни: Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті; Бухгалтерський облік в управлінні
підприємством; Управлінські інформаційні системи в обліку і аудиті; Компютерний аудит.
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3.Fiscal instruments stimulating innovative activity in Ukraine (Бюджетно-податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні)
/ Economics,Management, Law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. – Fl Ghurair Printing and Publishing LLC,
Dubai, UAE, 2016. – 404 p. – P.25-29.
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– Texte lb.rom., engl., rusa, aite lb.straine/ - Bibliogr. La sfarsitul art. – 300 ex. – 312 p. – C.72-75.
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«Diamond trading tour», 2016. – 48 str. S. 31-36.
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1. Валютная политика и анализ валютного рынка: монография / Белоусов А.М., Белоусова С.В.,Прохорчук С.В., Бородина О.М., Стратан
А.Н., Дога В.С. и др. – Кишинев: INCE, 2018. – 366 с.
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3. Головіна Н.А., Прохорчук С.В. Інноваційні аспекти менеджменту якості продуктів дитячого харчування / Н.А. Головіна, С.В.
Прохорчук // Колективна монографія – м. Ровно, 2018. – С 131-144.
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виробництва: стан та перспективи. Економічний і соціальний розвиток Херсонської області та її сільських територій [Колективна
монографія] / За аг.ред. Г.Є.Жуйкова. – Херсон, 2014. – 480 с.
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6. Соціальний аспект податку з доходів фізичних осіб в умовах оновленого податкового законодавства . Колективна монографія:
Агробізнес:проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: Колективна монографія / За заг.ред.Г.Є.Жуйкова, В.С.Ніценка.-Книга 3.Одеса:ТОВ «Лерадрук», 2013.-577с. ISBN 978-966-2710-34-2
7. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища:монографія / за ред.В.Я.Швеця,, М.С.Пашкевич; М-во освіти і науки України,
Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с.
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0118U006681, 2018-2011р.р.
Економічна стратегія інноваційного розвитку АПК України: трансформація пріоритетів і механізмів їх реалізації - 0116U002659, 2016-2019р.р.
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1.Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів при вивченні дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських рішень
в аналізі і аудиті» для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.В.Прохорчук, О.В.Дергачова.
Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018.– 54 с.
2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських
рішень в аналізі і аудиті» для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» /
С.В.Прохорчук,
О.В.Дергачова. – Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018. – 69 с.
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ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.В.Прохорчук, О.В.Дергачова. – Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018, 78 с.
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студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.В.Прохорчук, О.В.Крижановська. – Херсон: ПВНЗ
«МУБіП», 2018. – 62 с.
5.Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для студентів
освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.В.Прохорчук, О.В.Крижановська. – Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018 –
Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018. – 58 с.
6.Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для студентів освітнього ступеня магістр
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.В.Прохорчук, О.В.Крижановська. – Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018. – Херсон: ПВНЗ
«МУБіП», 2018. – 108 с.
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освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / С.В.Прохорчук, О.В.Крижановська. – Херсон: ПВНЗ «МУБіП», 2018.
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