Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності:

Брояка Антоніна Анатоліївна
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. Salkova I.Yu., Broyaka A.A., Polishchuk N.V., Kucher A.V. Cost effectiveness and attracting
investments in crop sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol
1. P. 176-186. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200355 (Web of Science Core Collection)
2. Andrii Sakhno, Iryna Salkova, Antonina Broyaka, Nataliia Priamukhina. (2020). A
Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on
Agricultural Growth. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (8s), 242-249.
Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10493 (Scopus)
3. V. Klochkovska, O. Khaietska, А. Broyaka. Ensuring of the Socio-Economic Development of
Regions of Ukraine on the Basis of Methods of Indicative Planning. Problems and Perspectives in
Management. 2017. Vol. 15 (Issue 4), p. 62-71. doi:10.21511/ppm.15(4).2017.06 (Scopus)
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань України;
1. Брояка А.А. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК.
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №1 (51). С.
146-159. Index Copernicus. Категорія Б
2. Брояка А.А. Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в
сільському господарстві. Причорноморські економічні студії. 2019. №46. Ч.1. С. 33-38. Index
Copernicus
3. Брояка А.А. Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці. Економіка, фінанси,
менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №4 . С. 32-40
4. Брояка А.А. Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту.
Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 6. С. 27-38.
5. Брояка А. А. Аналіз основних макроекономічних індикаторів соціально-економічного
розвитку України. Проблеми економіки. 2018. №1. C. 42–48.
6. Брояка А. А., Хаєцька О.П. Сучасний стан та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємств харчової промисловості. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання
науки і практики. 2018. №7. C. 53-64.
7. Broyaka A.A. The information support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as
a Key Component of Its Development. Бізнес-інформ. 2017. №7. С. 130 – 136.
8. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. Сучасні тенденції розвитку харчової
промисловості та її місце в економіці держави. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні
питання науки та практики. 2017. №8. С. 7 – 26.
9. Broyaka A.A. Alternative Models of Agricultural Advisory Program Development. Економіка,
фінанси, менеджмент: менеджмент: актуальні питання науки та практики . 2017. №10.
С. 99 – 112.
10. Брояка А.А. Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх
вирішення. Економіка. Фінанси Право. 2017. №. 4/2. С. 52 - 58.
11. Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного
забезпечення сільського господарства. Агросвіт. 2016. №21. С. 36–42.
12. Брояка А.А. Адаптація зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств до сучасних
економічних умов. Економіка. Фінанси Право. 2016. №. 4/2. С. 14-20.
3)

наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

1. Брояка А. А. Організація моніторингу інформаційно-консультаційної діяльності в
сільському господарстві : монографія. Вінниця: ПП «Едельвейс і К» 2011. 280 с.
2. Сахно А. А., Брояка А. А., Паламаренко Я. В. Економічна мотивація виробництва
сільськогосподарської техніки у потребах підприємств машинобудування: монографія. Вінниця :
Друк, 2020. 524 с.
6)
проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в
обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
Проведення навчальної практики з елементами набуття практичних навиків професійної
розмовної англійської мови для здобувачів першого освітнього рівня (бакалавр) денної форми
навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» та галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки» спеціальності
051 «Економіка»
8)
виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового
видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання
1. Член редакційної колегії журналу «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні
питання науки і практики».
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника
керівника)
закладу
освіти/інституту/факультету/відділення
(наукової
установи)/
філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти
підрозділу/відділу
(наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчально-наукового
(інноваційного)
структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального
секретаря приймальної комісії та його заступника;
Виконую обов’язки декана факультету економіки та підприємництва ВНАУ
13) наявність
виданих
навчально-методичних
посібників/посібників
для
самостійної
роботи
студентів
та
дистанційного
навчання,
конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій
загальною кількістю три
найменування;
Брояка А.А., Коломієць Т. В. Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для
самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для
студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка». Вінниця: ВЦ ВНАУ,
2020. 74 с.
Брояка А.А., Томашук І.В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до
організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього ступеня денної
та заочної форми навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071
«Облік і оподаткування». Вінниця: ВНАУ, 2020. 143 с.
Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з елементами набуття
практичних навиків професійної розмовної англійської мови для здобувачів першого освітнього
рівня (бакалавр) денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та галузі знань 05
«Соціальні і поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» / А.А. Брояка; Вінн. нац. аграр.
ун-т. Вінниця: ВНАУ, 2019. 59 с.
Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Програма нормативної навчальної дисципліни з
курсу «Політекономія» для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього
рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та

адміністрування» спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Вінниця:
ВНАУ, 2020. 24 с
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим
студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став
призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів,
робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді,
чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді
міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у
складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
Рецензент студентських наукових робіт Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціалізації "Економіка та управління національним господарством" на базі Одеського
національного університету ім. І.І. Мечнікова (2020 рік)
Підготовка студента-переможця (Лукіяненко Роман, ІІ місце) Міжнародного конкурсу
студентських наукових робіт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
(2019 рік)
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше
п’яти публікацій;
1. Broyaka A., Khaietska O. Unemployment as a major socio-economic problem of society
development. Polish Journal of Science. 2020. #27. Vol. 2. pp. 57-67.
2. Broyaka A. Food security of Ukraine as a component of economic security of the state. The scientific
heritage. Budapest, Hungary. 2020. Vol. 47. Part 6. pp. 3-10.
3. Skribane Irina, Broyaka Antonina. Assessment of the economic development of Latvia and
Ukraineю "New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality
and Well-Being": Proceedings. Riga: University of Latvia, 2020, 543 p. PP. 426-439.
4. Broyaka Antonina. Management organization of foreign economic activity of the enterprise in
modern conditions. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020. № 53, Vol. 3. Р. 3-15.
5. Andrii Sakhno, Iryna Salkova, Antonina Broyaka, Nataliia Priamukhina. Methodology for the
Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development. International Journal of
Recent Technology and Engineering. Volume-8, Issue 3C, November 2019. РP. 160-164.
DOI:10.35940/ijrte.C1027.1183C19.
17)

досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;

Вінницький національний аграрний університет, загальний науково-педагогічний стаж у
вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації 22 роки .

