
 
Освіта: 

З 1985 – 1989 рр. навчалась на економічному факультеті 

Дніпропетровського  державного  аграрного  університету  за  спеціальністю 

«Облік і аудит», здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і 

аналізу господарської діяльності в сільському господарстві; 

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інвестиційно- 

інноваційне прискорення розвитку аграрних підприємств». 

 

 

Трудова діяльність: 

з 01.08.1989 - 25.08.1999 рр. – головний бухгалтер та заступник директора з 

фінансів підприємств різної форми власності; 

з 01.09.1999 - 30.06.2000 рр. – асистент кафедри міжнародні фінанси ДГУ; 

з 16.02.2004 - 31.10.2010 рр. – асистент кафедри фінансів НУБіП України; 

з 01.11.2010 - 31.12.2012 рр. – старший викладач кафедри фінансів НУБіП 

України; 

з 03.01.2013 і до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів НУБіП 

України. 

 

Дисципліни, які викладає: 

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів ОС 

«Бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит»,  

«Бюджетування» для студентів ОС «Бакалавр» напряму підготовки 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

«Корпоративне управління» для студентів ОС «Магістр» 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»,  

«Фінансовий менеджмент» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

«Фінансовий менеджмент» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент організацій і адміністрування». 

 

Наукові і професійні інтереси: 

Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору економіки. 

Фінансовий аналіз та планування інвестиційно-інноваційного розвитку 

аграрних підприємств. Управління корпоративними фінансами. 

 

Основні публікації: 

Монографії, розділи у колективних монографіях: 

1. Становлення і розвиток малого бізнесу в регіоні: Колективна 

монографія /  За заг. ред. академіка АЕНУ Н.І.Редіної . – Дніпропетровськ: 

ДДФА, 2008. – 508с. (Особистий внесок: підрозділ 4.1 «Інвестиційно-



інноваційний розвиток малих підприємств», 4.3 «Фінансовий лізинг у розвитку 

агробізнесу») 

2. Буряк А.В. Інвестиційно-інноваційне прискорення розвитку аграрних 

підприємств / Монографія – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 204с. 

3. Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання: 

[монографія] / за редакцією д.е.н., проф. Н.М. Давиденко / [Давиденко Н.М., 

Зеліско І.М., Буряк А.В. та ін.] – К.: ЦП «Компринт», 2016. (Особистий внесок: 

підрозділ 3.1 «Проблеми фінансового забезпечення стійкого розвитку аграрних 

підприємств») 

4. Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та 

зарубіжний досвід: монографія / за ред. Давиденко Н.М. – К.: НУБіП України, 

2017. – 454 с. (Особистий внесок: підрозділ 1.6 «Державний кредит і 

державний борг: рольові функції у системі публічних фінансів») 

5.  Давиденко Н.М., Буряк А.В., Скрипник Г.О. Інвестиційне 

забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України : монографія / 

Н.М. Давиденко, А.В. Буряк, Г.О. Скрипник  – К. : ЦП «Компринт», 2017. – 

388 с. 

 

Навчальні посібники: 

1. Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник / 

Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Буряк А.В., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 200с (з грифом МОН України) 

2. Давиденко Н.М. Корпоративне управління: навчальний посібник 

/ Н.М. Давиденко, А.В. Буряк. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 346. (з грифом 

МОН України) 

3. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання: навчальний посібник / Н.М. Давиденко, А.В. Буряк – К.: ЦП 

«Компринт», 2017. – 300 с. 

 

 

Наукові статті: 

1. Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки / А.В. Буряк // 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, 

бізнес"/редкол.: Д.О. Мельничук (відп.ред.) та ін. - К.: ВЦ НУБіП України, 

2014. - Вип.200. - Ч. 1. - с.56-64 РІНЦ 

2. Механізм розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на 

фінансовому ринку та його ризики / І.В. Дем’яненко, А.В. Буряк// Формування 

ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип.5 (156) / Наук ред. 

І.Г. Манцуров. - К., 2014. - с.17-21 

3. Буряк А.В., Демяненко І.В. Фінансове планування в системі 

управління розвитком підприємства / А.В. Буряк, І.В. Демяненко // Науковий 



вісник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"/редкол.: С.М. 

Ніколаєнко (відп.ред.) та ін. - К.: ВЦ НУБіП України, 2014. - Вип.200. - Ч. 3. - 

с.155-160  

4. Демяненко І.В., Буряк А.В. Фінансово-кредитні відносини в 

забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку агросфери / Вісник ДДАУ, 

2017 - №2(44) – с.123-128 

5. Буряк А.В. Фінансовий механізм інтегрованих аграрних 

підприємств: теоретичний аспект / Вісник Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу, 2017 - №1(37) – с.93-97 

6. Буряк А.В. Инвестиционно-инновационный фактор динамизма 

аграрного производства в Украине // Украина, Болгария, ЕС: экономические 

и социальные тенденции развития: материалы Межд. научно-прак. конф. (г. 

Бургас, Болгария, 11-12 сентября 2017) – Бургас: Авангард Прима, 2017. – С. 

119-122. 

 

Надання консультацій: 

Понеділок, вівторок, середа – ведення лекційних і практичних занять. 

Вівторок – 3 пара – надання консультацій по написанню бакалаврських 

і магістерських робіт. 

 

Профіль в Google Академія: 

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=qGoaXvkAAAAJ   
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