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1. Prokhorchuk S., Rusnak А. Innovative capacity of  Ukraine’s  economy in the  international  context. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, No. 
3, 2018. 264-270 рр

Статті у виданнях іноземних держав та у виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз:
1. 1.  Прохорчук С.В.Национальные инновационные системы:  зарубежный опыт.Scientific  Letters  of  Academic  Society  of  Michal  Baludansky.

Volume 4, No. 1/2016   (P.140-142). Наукові сторінки Міжнародного академічного товариства Михайла Балудянського: міжнародний науковий
журнал. – Випуск 4. - № 1/2016. – С.140-142.
2.Formation and development of innovation: regional aspect (Формування та розвиток ринку інновацій: регіональний аспект) /Problems of social
and economic development of business: Collective monograph.- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 408 p. – p.92-99.

2. 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.
4.Global trends create innovation (Світові тенденції створення інновацій) / Antenit Facultatea de stiinte economice Universitate  de stat din Moldova.
– Texte lb.rom., engl., rusa, aite lb.straine/ - Bibliogr. La sfarsitul art. – 300 ex. – 312 p. – C.72-75.
5.Розвиток інноваційної інфраструктури Херсонщини / Zbior  artzkulow  naukowych.  Konferencji  Mieznarodowej  Naukowo-Practycznej
«Economy. Zarzadzanie. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o.
«Diamond trading tour», 2016. – 48 str.  S. 31-36.

2 Наявність 
наукових 
публікацій у 
наукових 
виданнях, 
включених до

1. Прохорчук  С.В.  Халілов  А.Е.  Особливості  формування  ринкової  інфраструктури   в  економічній  системі.  Ефективна  економіка.
[Електронне наукове фахове видання]. 2018. № 12. URL  :  http  : www  .  economy  .  nayka  .  com  .  ua  /     (0,6 д.а.).  (Index Copernicus). (Особистий внесок
автора: визначені економічні аспекти сучасної концепції формування ринкової інфраструктури  в економічній системі – 0,6 д.а.).

2. Прохорчук С.В. Аналіз стану інноваційного розвитку регіонів України / С.В. Прохорчук // Науковий вісник ХДУ. Серія: Економічні
науки. Вип.10.Ч.3.- Херсон: ХДУ, 2015.-С.122-127. 

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 виноградарсько- 
виноробного 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.

http://www.economy.nayka.com.ua/
url:http
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3. Прохорчук С.В. Розвиток інноваційної інфраструктури в умовах модернізації регіональної економіки /  С.В. Прохорчук //  Науковий
вісник  Буковинського державного  фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип.28.Ч.3.- Чернівці:
БДФЕУ, 2015.- 210.с. (С.115-118). 

4. Прохорчук С.В. Інноваційна спроможність економіки України в умовах глобалізації / С.В. Прохорчук //  Бізнес-навігатор.-Херсон:
МУБіП, 2015.- №1(36).-С. 93-98. 

5. Прохорчук С.В. Управління розвитком інноваційної  системи регіону / С.В. Прохорчук //  Бізнес-навігатор.-Херсон: МУБіП, 2015.-
№2(37).-С. 86-91

6. Прохорчук С.В. Аналіз інноваційної політики розвинених країн / С.В. Прохорчук // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник
наукових праць. Вип.7-8 (170-171) / Наук.ред. І.Г.Манцуров. – К., 2015. – 151 с. С.49-51

7. Прохорчук  С.В.  Інновації  як  інструмент  досягнення  стратегічних  цілей  підприємств  в  умовах  глобалізації  /  С.В.  Прохорчук  //
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип.10 (173) / Наук.ред. І.Г.Манцуров. – К., 2015. – 151 с. С.37-40. 

8. Прохорчук С.В.  Механізми функціонування інноваційної системи України. Науковий журнал: Молодий вчений. - №5 (20) травень,
2015. Частина 2.– С.65-68. (РИНЦ)  

9. Прохорчук  С.В.  Функціонування  інноваційного кластеру  в  регіоні. Науковий  вісник  Ужгородського  національного  університету.
Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип.6.Ч.3.- Ужгород: ДВНЗ УНУ, 2016.- 174.с. (С.12 - 16). 

10. 16.  Прохорчук  С.В.  Национальные  инновационные  системы:  зарубежный  опыт Scientific Letters of Academic Society of Michal
Baludansky.  Volume 4,  No.  1/2016    (P.140-142). Наукові  сторінки  Міжнародного  академічного  товариства  Михайла  Балудянського:
Міжнародний науковий журнал. – Випуск 4. - № 1/2016. – С.140-142.

11. Прохорчук С.В. Інвестиції як ресурс забезпечення інноваційної діяльності  в регіоні / С.В. Прохорчук //  Бізнес-навігатор.-Херсон:
МУБіП, 2016.- №1(36).- С. 60-66. 

12. Прохорчук С.В. Інноваційний маркетинг  як запорука успіху сучасного бізнесу / С.В. Прохорчук // Бізнес-навігатор.-Херсон: МУБіП,
2017.- №1(40).- С. 33-38. 

13. Прохорчук С.В. Інвестиційна привабливість АПК  в умовах економічної кризи/ С.В. Прохорчук // Бізнес-навігатор.-Херсон: МУБіП,
2013.- №1(31).-С. 164-168. 

14. Прохорчук С.В.  Напрями удосконалення інвестиціно-інноваційних процесів  підприємств виноградарсько-виноробної  галузі  / С.В.
Прохорчук // Бізнес-навігатор.-Херсон: МУБіП, 2013.- №2(32).-С. 132-137. 

15. Прохорчук С.В., Мухіна Т.Б.  Управління персоналом:зарубіжний досвід / С.В. Прохорчук, Мухіна Т.Б. //  Бізнес-навігатор.-Херсон:
МУБіП, 2013.- №3(33).-С. 208-212. 

16. Прохорчук С.В.  Особливості формування інноваційного шляху розвитку  економіки України / С.В. Прохорчук //  Бізнес-навігатор.-
Херсон: МУБіП, 2014.- №3(35).-С. 110-116. 

17. Прохорчук С.В. Інноваційна спроможність економіки України / С.В.Прохорчук // Культура народов Причерноморья : Науч.журнал
ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2014. – № 277. – С. 58-61. (РИНЦ)

18. Прохорчук  С.В. Інноваційні  процеси:  теоретичний  аспект  /  С.В.  Прохорчук  //  Науковий  журнал:  Молодий  вчений.—  №12  (15)
грудень, 2014. Ч.ІІ. – С.66-70. (РИНЦ)

3 Навчальні
посібники,
монографії

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. 

2. Prokhorchuk  S.  Innovation  as  a  factor  of  the  economy  financial  development.  FORESIGHT  MANAGEMENT:  FORMATION  AND
TRANSFORMATION ADAPTIVE BUSINESS ORGANIZATIONS: International collective monograph Volume 1 / Lepokhina O., Prokhorchuk S.;
Reviewers: L. Kadagishvili, N. Tkachenko. – Promotion agency «MP Group ». 9. Apakidze str. Tbilisi. Georia. 2017. -  270 p. s 4.4 (S. 99 – 109)

http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/20/


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. 

4. Прохорчук  С.В.  Формування  ефективних  механізмів  функціонування  системи  оподаткування  підприємств  агропромислового
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. 

5. Формування та розвиток ринку інновацій: регіональний аспект (Formation and development of innovation: regional aspect). Problems of
social and economic development of business: Collective monograph.- Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – 408 p. – p.92-99.

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.

4 Наукова
школа

 Сформована наукова школа:  
 Керівник захищених –  4 кандидатських дисертацій (Бойко А.Б,, 2014; Петричко М.М., 2013р;Страшко К.В., 2015р; Головіна Н.А., 2018р.)

8
Керівництво
науковими

темами

Керівник наукової теми: 
Управління  збалансованим  розвитком  регіону  на  основі  гармонізації    інвестиційно-інноваційних  підходів,   номер  державної  реєстрації
0118U006681, 2018-2011р.р.
Економічна стратегія інноваційного розвитку АПК України: трансформація пріоритетів і механізмів їх реалізації - 0116U002659, 2016-2019р.р.

Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Бізнес –Навігатор»
10

Організаційн
а робота у
закладах

освіти

Проректор з навчально-методичної роботи

11
Участь в
атестації
наукових
кадрів:

Офіційний опонент 4 кандидатських дисертацій

14
Науково-
методичні
розробки

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.
3.Опорний конспект лекцій з 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, 78 с.
4.Методичні  вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні 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. – 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.
7.Методичні  вказівки  до  написання  курсової  роботи  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.
– 60 с.
8.Методичні вказівки до виконання практичних занять студентів при вивченні дисципліни «Управлінські  інформаційні системи в обліку і 
аудиті»  для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» /   С.В.Прохорчук, О.В.Дергачова. Херсон: ПВНЗ
«МУБіП», 2018.– 68 с.
9. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни дисципліни «Управлінські  інформаційні системи в обліку і
аудиті»   для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» /   С.В.Прохорчук, О.В.Дергачова. – Херсон:
ПВНЗ «МУБіП», 2018. – 70 с.

15
Присвоєння
наукового
ступеня,
вченого
звання

Кандидат економічних наук – 2010 р.
 присвоєння вченого звання доцента  - 2011 р.
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