
Додаток 2 

Інформація про наукові здобутки доцента кафедри фінансів Буряк А.В., к.е.н., доц.  

№ 

з/п 

Тип Інформація 

1.  Наявність за останні 5-ть років 

наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз,  

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або WoS 

1. Davydenko N.M., Buriak A.V. Investment 

attractiveness of agricultural sector of Ukrainian 

region in modern conditions of social and 

economic development. Baltic Journal of 

Economic Studies. 2018. №1. Vol. 4. p. 106 – 

110. 
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-

106-110  
2. Nadiia Davydenko, Alina Вuriak, Zoia Titenko. 

Financial support for the development of 

innovation activities. Intelellectual Economics. 

2019. Vol 13, No 2. Pp. 144 – 151. 

https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-

economics/article/view/5298 

3. Davydenko N.; Lemishko O.; Titenko 

Z.Assessment of the financial stability level of 

Ukrainian agrarian corporations Economic Science 

for Rural Development 2020. – №53 - p.73-79 

DOI: 10.22616/ESRD.2020.53.008 

https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/K

rajums_Nr_53_24.08.2020.pdf  

4. Davydenko N., Buriak A. Demyanenko I., 

Buryak M. Assessment of the Components of 

Financial Potential of the Regions of Ukraine. 

Journal of Optimization in Industrial Engineering, 

2021 14(1), 57-62. 

doi:10.22094/JOIE.2020.677816  http://www.qjie.i

r/article_677816_1134867.html 

5. N Davydenko, S Boiko, А. Buriak I 

Demianenko,   Development of rural areas through 

fiscal decentralization Economic Science for Rural 

Development Conference Proceedings, 2021 Issue 

55, p102-114. 13p. 

DOI: 10.22616/ESRD.2021.55.010  

https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/K

rajums_Nr_55_2021_08_23%20%281%29.pdf 

2.  Наявність не менше п’яти  

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України  

1. Буряк А.В. Дем’яненко І.В. Фінансово-

кредитні відносини в забезпеченні 

інвестиційно-інноваційного розвитку 

агросфери. Вісник ДДАУ, 2017 - №2(44) – 

с.123-128 

2. Буряк А.В. Фінансово-кредитні відносини в 

забезпеченні інвестиційно-інноваційного 

розвитку агросфери. Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу, 2017 - 

№1(37) – с.93-97 

3. Буряк А.В. Дем’яненко І.В. Управління 

https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-106-110
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-106-110
https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5298
https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5298
https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_53_24.08.2020.pdf
https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_53_24.08.2020.pdf
http://www.qjie.ir/article_677816_1134867.html
http://www.qjie.ir/article_677816_1134867.html
http://www.qjie.ir/article_677816_1134867.html
http://www.qjie.ir/article_677816_1134867.html
https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_55_2021_08_23%20%281%29.pdf
https://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_55_2021_08_23%20%281%29.pdf
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=948331763368987635&btnI=1&hl=uk


грошовими потоками: сегмент фінансової 

політики аграрних підприємств. Економічний 

форум, 2019 - 1(4), - С.103-108. 

4. Буряк А.В. Дем’яненко І.В. Модернізація 

функціонального механізму аграрного сектору 

в умовах децентралізації. Ефективна економіка 

2019. - Випуск № 10 

5. Буряк А.В., Бойко С.В., Дем’яненко  І.В. 

Дивідендна політика акціонерних товариств 

інституційні основи формування та реалізації. 

«Ефективна економіка» 2021 №6 URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=89

90 (дата звернення: 10.07.2021). 

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.92 

6. Буряк А.В., Бойко С.В., Дем’яненко  

І.В. Дисконтування дебіторської заборгованості 

у системі фінансового менеджменту 

підприємства. Modern Economics. 2021. № 

28(2021). С. 33-39. DOI: 

https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-05.  

3.  Наявність виданого підручника чи 

наявність посібника або 

монографії  

1. Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Буряк А.В., 

Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. Управління 

корпоративними фінансами: навчальний 

посібник. Рекомендовано ВР ДДФА 

Дніпропетровськ: ДДФА, - 2005. – 198с. 

2. Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Буряк А.В., 

Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. Управління 

корпоративними фінансами: навчальний 

посібник. Рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України (лист №1.4/18-Г-254 від 

19.06.2006р.) К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 200с. 

3. Становлення та розвиток малого бізнесу в 

регіоні: монографія за ред. акад. АЕНУ Н.І. 

Рєдіної. Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – 428с. 

4. Буряк А.В. Інвестиційно-інноваційне 

прискорення розвитку аграрних підприємств: 

монографія. К.: ННЦ ІАЕ, - 2011. – 204с. 

5.  Давиденко Н.М., Буряк А.В. 

Корпоративне управління: навчальний 

посібник. Рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України (лист №1/11-16806 від 

4.11.2013 р.). – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 

346с. 

6. Давиденко Н.М., Буряк А.В. 

Корпоративне управління: Навчальний 

посібник. Видання друге доповнене та 

виправлене. / Н.М. Давиденко, А.В. Буряк - 

К.: ЦП «Компринт», 2015. – 340 с. 

7. Фінансовий механізм діяльності аграрних 

суб’єктів господарювання: [монографія] / за 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=948331763368987635&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=948331763368987635&btnI=1&hl=uk
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.92
https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-05


редакцією д.е.н., проф. Давиденко Н.М.[ 

Давиденко Н.М, Зеліско І.М., Буряк А.В. та 

ін.] – К.: ЦП «Компринт», 2016 – 318 с. 

8. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Фінансова 

діяльність суб’єктів господарювання: 

навчальний посібник. Рекомендовано ВР 

НУБіП України.  К.: «ЦП «Компрінт».– 2017. –

300 с. 

9. Фінансове забезпечення аграрного 

сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: 

монографія. За ред. проф. Н.М. Давиденко. К.: 

НУБіП України, 2017. – 454 с. 

10. Давиденко Н.М., Буряк А.В., Скрипник 

Г.О. Інвестиційне забезпечення розвитку 

аграрного сектору економіки України: 

монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017. – 

388с. 

11. Davydenko N.M., Dimitrov I.T. and others. 

Financial support for the development of the 

Ukrainian agricultural sector. Shioda GmbH, 

Steyr, Austria, 2018. – 430 p. 

12. Давиденко Н.М., Буряк А.В., Тітенко З.М. 

Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання: навчальний посібник. Вид. 

друге, доп. і вип. Рекомендовано ВР НУБіП 

України.  К.: «ЦП «Компрінт».– 2019. –355 с. 

13. Financial support for the functioning of the 

agricultural sector in modern conditions . N. 

Davydenko, O. Gudz, L. Gutsalenko, Ye. Kaliuha, 

N. Prokopenko, N. Trusova and others: [Ed. by 

Doctor of Economic Sciences, Prof. Davydenko 

N.M.] Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, 

Deutschland, 2020. – 264 p. 

14. Давиденко Н.М., Буряк А.В., Тітенко З.М. 

Бюджетування суб’єктів господарювання: 

навч. посібник. Київ: ЦП «Компрінт», 2020. – 

430 с. 

15. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів 

підприємництва в умовах глобальної економіки : 

моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : 

Видавець Біла К. О., 2021. – 416 с. С. 87-96. 

16. National and world financial and economic 

systems in the conditions of modern challenges. 

N. Davydenko, L. Gutsalenko, Ye. Kaliuha, V. 

Pabat, Yu. Nehoda, O. Mykoliuk and others: [Ed. 

by Doctor of Economic Sciences, Prof. 

Davydenko N.M.]. Collective monographVerlag. 

SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2021. 

324 p. 

4.  Наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

 



одержав документ про 

присудження наукового звання  

5.  Участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання «суддя міжнародної 

категорії» 

 

6.  Проведення навчальних занять зі 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний 

рік  

 

7.  Робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад НАЗЯВО, або 

Акредитаційних комісій, або їх 

експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради в вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій 

МОН/зазначеного агентства, або 

Науково-методичної 

ради/науково-методичної комісії 

(підкомісій) з вищої освіти МОН 

Член Акредитаційної експертної комісії: 

Член Акредитаційної експертної комісії наказ 

МОН № 2428л від 19.06.2014. з метою 

проведення акредитаційної експертизи 

підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» у 

Жмеринській філії Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Вінницький коледж 

менеджменту»   

 

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. Виконавець теми № держ. реєстр 

0119U100868 "Теоретико-методологічні 

засади функціонування та управління 

економічними системами в сучасних умовах 

господарювання» 2019-2021рр. 

2. Виконавець теми № держ. реєстр 

0116U001877 «Інвестиційне забезпечення 

розвитку аграрного сектору економіки», 2016-

2018 рр. 

9.  Керівництво школярем, який 

зайняв призове місце ІІІ-ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних 

предметів ІІ-ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідних робіт – членів 

Національного центру «МАН 

України»; участь у журі олімпіад 

чи конкурсів «МАН України» 

 

10.  Організація роботи у ЗО на 

посадах керівника (заступника 

 



керівника) 

ЗО/інституту/факультету/відділенн

я (наукової установи) 

/філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувача вищої освіти підрозділу 

/відділу (наукової установи) 

/навчально-методичного 

управління 

(відділ)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

підрозділу / вченого секретаря 

закладу освіти 

(факультету/інституту)/відповідал

ьного секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

11.  Участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не 

менше 3-х разових 

спеціалізованих вчених рад) 

 

12.  Наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та /або 

патентів загальною кількість два 

досягнення   

 1. Свідоцтвао про реєстрацію авторського 

права на твір  № 92844 «Theory evolution of a 

credit and credit relations in the development of 

social and economic systems» від 09.10.2019 р. 

Автори: Буряк А.В., Дем’яненко І.В. 

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір № 920027 Підрозділ 1.2 монографії 

«Financial support for the development of the 

Ukrainian agricultural sector» під назвою 

«Theory evolution of a credit and credit relations 

in the development of social and economic 

systems» від 30.08.2019 р. Автори: Буряк А.В., 

Дем’яненко І.В. 

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №. 92022  «Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання» від 30.08.2019 р. 

Автори: Давиденко Н.М., Буряк А.В. 

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №. 92034  «Інвестиційне забезпечення 

розвитку аграрного сектору економіки 

України» від 30.08.2019 р. Автори: Давиденко 

Н.М., Буряк А.В., Скрипник Г.О. 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

на твір №59216 «Корпоративне управління». 

Від 07.04.2015. Автори: Давиденко Н.М., 

Буряк А.В. 



13.  Наявність видатних навчально-

методичних посібників /посібників 

для самостійної роботи студентів 

та дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування  

1. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Фінансовий 

менеджмент: Методичні вказівки для студентів 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа 

та страхування”- К.: НУБіП України, 2016. – 

124 с. 

2. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Методичні 

вказівки до вивчення дисципліни 

«Корпоративні фінанси» для студентів ОС 

«Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». К.: НУБіП 

України, – 2018. – 96 с. 

3. Буряк А.В., Буряк М.І.Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання: методичні вказівки -

К: «ЦП «КОМПРИНТ», 2019. –с.97 

4. Буряк А.В Для семінарських занять та 

самостійного опрацювання курсу 

«Корпоративне управління»: методичні 

вказівки К.: ТЦ «Компрінт» 2019. –с.76 

5. Буряк А.В До підготовки та захисту 

курсових робіт з курсу «Корпоративне 

управління»: методичні рекомендації  Київ: 

«ЦП «КОМПРИНТ», 2019. –с.62 

6. Буряк А.В., Скрипник Г.О. Робочий зошит 

для проведення практичних занять в 

лабораторії з дисципліни «Бюджетування 

суб’єктів господарювання» Київ: «ЦП 

«КОМПРИНТ», 2019. –с.21 

7. Буряк А.В., Біляк Ю.В. Бюджетування 

суб’єктів господарювання: методичні вказівки 

до підготовки та захисту курсових робіт - К.: 

ЦП «КОМПРИНТ», 2020. –  67с. 

8. Буряк А.В. Бюджетування суб’єктів 

господарювання: методичні вказівки  К.: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2020. – 109 с. 

9. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Фінансовий 

менеджмент для студентів  ОС Магістр 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» - К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2021. 

– 99 с. 

10. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Фінансовий 

менеджмент до виконання курсових робіт ОС 

Магістр спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» - К.: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2021. – 40 с. 

14.  Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на І етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади(Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

 



організаційного комітету /журі 

Всеукраїнських студентських 

олімпіад (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, Параолімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіон світу, 

Європи, Європейських іграх, етап 

Кубку світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання роботи 

тренера , помічника, тренера 

національної збірної 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 

15.  Наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількість не менше 5-ти 

публікацій  

 

16.  Участь у професійних об’єднаннях 

за спеціальністю  

 

17.  Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше 5-ти років  

Виробничий стаж за спеціальністю 10 років:  

1.Кіровський гуртово-роздрібний 

плодоовочевий комбінат м. Дніпропетровськ, 

посада старшого бухгалтера ( з 01.08.1989р. 

по 10.04.1992р.) – 2 роки 8 місяців  

2. Мале підприємство «Кристал» м. 

Дніпропетровськ, посада головного бухгалтера 

(з 27.04.1992р. по 10.11.1994р.) – 2 роки 6 



місяців 

3. Виробничо-комерційне підприємство 

«АМАД» м. Дніпропетровськ, посада 

заступника директора з фінансів (з 10.11.1994р. 

по 3.05.1995р.) – 6 місяців 

4. Виробничо-комерційне підприємство 

«АМАД» м. Дніпропетровськ, посада 

головного бухгалтера (з 04.05.1995р. по 

15.07.1996р.) – 1 рік 2 місяці 

5. Приватне підприємство «Комплекс» м. 

Дніпропетровськ, посада головного бухгалтера 

(з16.07.1996р. по 25.08.1999р.) – 3 роки 2 

місяці. 

18.  наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом 

не мене двох років  

 

19.  інше (для ПТО)  

 

 


