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ОДА, наказ №226, тема: «Удосконалення 
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відповідно до чотирьох 

підпунктів, наведених у прикладі, і 
у такій же послідовності) 

investment potential:  Information economy: 

knowledge, competition, growth. сollective 
monograph. Publishing house «BREEZE». Montreal. 
2018. рp.55-67. (обсяг власних 13 с.) 

2. Статті у фахових виданнях, матеріали 
конференцій: 

- Супрун С.Д. Методичні підходи до оцінки 
вартості підприємства. Вісник Хмельницького 
національного університету: Економічні науки. 

Хмельницький. 2017. №3, Т.1 (247). С. 96-99. 
(фахове видання) 

- Супрун С.Д. Кредитно-фінансова політика 
підприємства в контексті його міжнародної 
діяльності. Економіка та суспільство. 2018. №17. 

С.378-383.   URL:  
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17.  

(Index Copernicus, CiteFactor,  ESJI, SIS), (фахове 
видання) 
- Супрун С.Д. Система оцінки перспектив 

розвитку підприємства. Економіка та суспільство. 
2018. №18. С.551-555.   (URL:  

http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/77.pdf. 
(Index Copernicus, CiteFactor,  ESJI, SIS), (фахове 
видання). 

- Супрун С.Д. Система оцінювання ефективності 
господарської діяльності підприємств. Соціально-

політичні, економічні та гуманітарні виміри 
європейської інтеграції України: збірник наукових 
праць VI Міжнар. наук.-практ. конф.. м. Вінниця. 

17-19 вересня 2018 р. Вінниця. 2018. Ч. 1. С. 64-72. 
- Супрун С.Д. Особливості митного регулювання 

підприємств ЗЕД. Scientific Letters of Academic 
Society of Michal Baludansky. Kosice, Slovakia. 
2019. № 7. С.98-100.  

7. Досвід роботи З 1998 р. працює у ВТЕІ КНТЕУ. Працювала на 

посадах: асистента, старшого викладача, доцента, 
декана факультету економіки та менеджменту у 

2006-2008 роках. Є досвід практичної діяльності за 
фахом. Поєднувала науково-педагогічну 
діяльність з практичною діяльністю (ФОП, 

сертифікований суб’єкт оціночної діяльності, на 
даний час підприємницька діяльність припинена).  
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