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ВІД УКЛАДАЧІВ 

Біобібліографічний покажчик укладено до 75-річчя від Дня 

народження кандидата філософських наук, доцента, завідувача 

кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної 

служби України, Максименка Івана Андрійовича У біобібліогра-

фічному покажчику представлена бібліографія наукових праць, 

опублікованих від 1986 по 2019 рік. До збірника ввійшли моног-

рафії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з нау-

кових збірників та періодичних видань та добірка фотографій із 

його особистого архіву. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 

 життєвий і науковий шлях; 

 хронологічний покажчик друкованих праць; 

 алфавітний покажчик назв праць; 

 алфавітний іменний покажчик. 

Праці в біобліографічному покажчику розташовано в хро-

нологічній послідовності, у межах року – в алфавітному порядку. 

Відбір матеріалу завершено у січні 2020 року. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила складання». Бібліографічний опис джерел виконано 

мовою видання. Опис відповідає правилам сучасного українсько-

го правопису. Під час укладання цього видання використано фо-

нди, каталоги, картотеки, електронні бази даних Наукової бібліо-

теки Університету державної фіскальної служби України, ресур-

си мережі Інтернет, а також матеріали, надані І. А. Максименком. 
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МАКСИМЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ 

Краще студента переоцінити, ніж його недооцінити. 

І. А. Максименко 

 

Максименко Іван Андрійович народився 1 січня 1944 року у 

мальовничому селі Бране Поле Богуславського району Київської 

області. Батьки Івана Андрійовича – Андрій Васильович та Марія 

Миронівна працювали у колгоспі. 

1957 року Іван Максименко закінчив сім класів Бране-

пільської семирічної школи, а 1961 – Медвинську середню шко-

лу. Далі – служба у Групі радянських військ у Німеччині. 

1977 року закінчив економічний факультет Київського дер-

жавного університету ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність – політ-

економія, кваліфікація – економіст, викладач політичної еконо-

мії). 1985 успішно закінчив аспірантуру в Інституті філософії АН 

УРСР і 1986 року захистив кандидатську дисертацію за спеціаль-

ністю 01.00.01 – соціальна філософія на тему «Праця як спосіб 

реалізації життєвих цілей». 

Іван Андрійович працював на різних посадах у державних 

установах. А з жовтня 1991 року став завідувачем відділу по ро-

боті з іноземними громадянами Інституту міжнародних відносин 

Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Цього 

ж року йому було присвоєно вчене звання доцента. 

З травня 1996 року Іван Андрійович – завідувач кафедри гу-

манітарних дисциплін та теоретичної економіки Українського фі-

нансово-економічного інституту, а з вересня 1997 року і дотепер – 

завідувач кафедри економічної теорії Університету ДФС України. 

Максименко І. А. має одноосібний навчальний посібник та  

4 кафедральні навчальні посібники з грифом МОН України, бли-

зько 100 наукових публікацій, з яких у фахових виданнях – 35.  

Іван Андрійович є керівником кафедральної наукової теми 

«Податкова діяльність держави в умовах становлення інформа-

ційної економіки», він член вченої ради Навчально-наукового ін-

ституту обліку, аналізу та аудиту, член науково-методичної ради 

Університету державної фіскальної служби України. 
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З 2019 року – член ВГО «Українська асоціація економістів-

міжнародників». 

Максименко Іван Андрійович неодноразово нагороджувався 

подяками, грамотами, почесними грамотами Університету ДФС 

України, був нагороджений нагрудним знаком Державної подат-

кової адміністрації України «За бездоганну службу ІІІ ступеня», 

Грамотою Києво-Святошинської районної державної адміністра-

ції Київської області (2018 р.), нагороджений нагрудним знаком 

«Почесний працівник УДФСУ» (2019 р.). 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНОСТІ 

І. А. МАКСИМЕНКА 

1977 р. – закінчив економічний факультет Київського держав-

ного університету ім. Т. Г. Шевченка (спеціальність – політеконо-

мія, кваліфікація – економіст, викладач політичної економії). 

1985 р. – закінчив аспірантуру в Інституті філософії АН УРСР. 

1986 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальніс-

тю 01.00.01 – соціальна філософія на тему «Праця як спосіб реа-

лізації життєвих цілей».  

1991 р. – присвоєно вчене звання доцента. 

1986–1991 рр. працював на різних посадах у державних 

установах.  

1991 р. – завідувач відділу по роботі з іноземними громадя-

нами, доцент Інституту міжнародних відносин Київського держа-

вного університету імені Т. Г. Шевченка. 

1996 р. завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та теоре-

тичної економіки Українського фінансово-економічного інституту. 

З 01.09.1997 і дотепер – завідувач кафедри економічної теорії 

Університету державної фіскальної служби України. 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Пашко Павло Володимирович, 

доктор економічних наук, професор,  

заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор Університету ДФС України 

 

 

 

 

 

Івану Андрійовичу Максименку, кандидату філософських 

наук, доценту випало на долю у 1996 році започаткувати кафедру 

гуманітарних дисциплін та теоретичної економіки Українського 

фінансово-економічного інституту, яка в подальшому трансфор-

мувалася у кафедру економічної теорії Університету ДФС Украї-

ни. З першого вересня 1997 року і дотепер І. А. Максименко − не-

змінний завідувач кафедри економічної теорії. Загальний стаж 

його роботи складає 59 років, науково-педагогічний стаж – 33 ро-

ки. Іван Андрійович, як талановитий керівник, науковець, педагог 

незмінно веде за собою колектив кафедри Університету упро-

довж 24 років. 

У 2019 році кафедра отримала відзнаку від ректора Універ-

ситету за 1 місце як переможець конкурсу у номінації «Краща 

кафедра Університету». 

Сферою його наукових інтересів є постіндустріальні транс-

формації економічної діяльності, інституціональна економічна 

теорія, економічна теорія права, корпоративний розвиток та його 

державне регулювання. 

Під його керівництвом видана колективна кафедральна мо-

нографія «Податкова діяльність держави в умовах становлення 

інформаційної постіндустріальної економіки», а нині йде робота 

над новою колективною монографією «Державне регулювання 

розвитку корпоративної підсистеми національної економіки». 
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І. А. Максименко не тільки координує навчально-методичну 

і наукову діяльність кафедри, а й сам є автором численних науко-

вих праць. Має одноосібний навчальний посібник з грифом МОН 

України та близько 100 наукових публікацій. 

За плідну науково-педагогічну діяльність І. А. Максименко 

нагороджений численними подяками, грамотами, почесними 

грамотами Університету, зокрема нагрудним знаком Державної 

податкової адміністрації України «За бездоганну службу ІІІ сту-

пеня», Почесною грамотою УДФСУ (2018 р.), Грамотою Києво-

Святошинської районної державної адміністрації Київської обла-

сті (2018 р.), нагрудним знаком «Почесний працівник УДФСУ». 

Іван Андрійович талановитий педагог, він – математик, фі-

лософ, історик, добре володіє словом і з легкістю переходить від 

абстрактного до конкретного. 

Максименко Іван Андрійович завдяки своєму професіоналі-

зму, інтелігентності, порядності, доброзичливості та відданості 

справі здобув величезний авторитет серед членів колективу не 

лише кафедри, а й усього Університету. Його поважають студен-

ти, цінують колеги та широка економічна спільнота. 

Бажаємо Вам, шановний Іване Андрійовичу, здоров’я, успі-

хів та творчої наснаги. 
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З НАГОДИ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

Наталія Петрівна Мацелюх, 

проректор з міжнародної діяльності 

та інвестицій, д.е.н., професор 

 

Завідувачу кафедри економічної теорії, 

мудрій Людині-Вчителю 

присвячується… 

 
 

Я пишаюся тим, що понад чверть століття досягала професій-

них висот разом з Іваном Андрійовичем Максименком. Його, як ке-

рівника, з-поміж інших вирізняє спокійний характер, виваженість у 

прийнятті рішень, глибокий філософський погляд на економічні 

проблеми. Він вміло активізує наукову спільноту кафедри до твор-

чих пошуків та наукових дискусій – так народжуються навчальні 

посібники і монографії. Під його керівництвом кафедрою підготов-

лено близько 80 навчальних посібників, підручників та монографій. 

Винятковість Івана Андрійовича як людини полягає у його 

мудрості, що відшліфована життєвим досвідом. 

Йому притаманне філософське бачення розпізнавати значу-

ще, глибинне, уміння віднаходити засоби для вирішення завдань, 

визначати самі завдання й мету так, що чітко стає зрозуміло, куди 

рухатися і навіщо. 

Іван Андрійович – це Вчитель і наставник, який сприяє мо-

тивації студентів до навчання і реалізації поставленої ними мети: 

відповідально будувати свою кар’єру. Його багатий життєвий до-

свід, принциповість та активна життєва позиція викликають за-

хоплення і глибоку повагу. 

Дорогенький наш, вельмишановний, Іване Андрійовичу! Не-

хай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а теп-

ло і затишок родинної оселі надійно захищають Вас від негараздів. 

Зичу Вам багато сповнених гараздів та віншованих корисними 

справами і земними радощами років. Міцного здоров’я, щастя, доб-

ра, миру і благополуччя, хай здійсняться всі задуми та сподівання! 
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Петро Васильович Круш, 

професор, завідувач кафедри 

«Економіка і підприємництво» 

факультету менеджменту та  

маркетингу  

НТУУ «Київський політехнічний  

інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Шановний Іване Андрійовичу! 

Вітаю з ювілеєм! 
У моїй пам’яті незабутою залишається наша перша зустріч у 

1973 році в чудовому Іванкові на схилах річки Тетерів. Сплива-

ють в пам’яті й інші зустрічі: в лісах під селами Коленці, Блідча, 

Шпилі, Розважів з наповненими кошиками білих грибів, маслю-

ків, підосиновиків. 

Пригадую наші розмови про проблеми комсомольської  

роботи, дискусії з економічних питань. Пам’ятаю неодноразові 

звернення до тебе за порадою, як краще вирішувати ті чи інші 

питання. 

Я щиро вдячний за співпрацю з наукових питань, за спільні 

наукові статті, спільну монографію «Регулювання економіки: те-

оретичні та практичні аспекти», за 7 навчальних посібників, спів-

автором яких я є. 

Особливо важливими для мене були твої запрошення як за-

відувача кафедри економічної теорії Університету ДФС України 

бути головою державної екзаменаційної комісії з економічної те-

орії, брати участь у шести всеукраїнських наукових студентських 

конференціях, засіданнях кафедри. 

Хочу особливо відзначити твоє ставлення до студентів – по-

вага, прагнення прийти на допомогу. Пригадую як ти говорив: 

«Краще студента переоцінити, ніж його недооцінити». 

 

Бажаю міцного здоров’я, подальших творчих успіхів! 

Сподіваюся на продовження співпраці. 
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Микола Миколайович Теліщук, 

заступник завідувач  

кафедри економічної теорії,  

доцент, кандидат економічних наук 

 

 

 
 

 

Найщиріші вітання з нагоди 75-річного ювілею Івану Анд-

рійовичу Максименку! 

Знаю Івана Андрійовича з 1996 року, коли в Українському 

фінансово-економічному інституті, на обліково-економічному 

факультеті було започатковано кафедру теоретичної економіки та 

гуманітарних дисциплін, завідувачем якої було призначено Мак-

сименка Івана Андрійовича, доцента, кандидата філософських 

наук. У 1998 році на базі цієї кафедри було створено дві кафедри: 

гуманітарних дисциплін і кафедру економічної теорії, завідува-

чем кафедри останньої було призначено Івана Андрійовича, який 

працює на цій посаді і до сьогодні. 

На мою думку, з-поміж інших колег і науковців, Івана Анд-

рійовича вирізняють такі риси, як філософський світогляд, гли-

бинна аргументація економічних процесів. Він кваліфіковано, з 

точки зору теорії і практик, вміє оцінити роботи з багатьох нау-

кових напрямків, віднайти серцевину роботи або вказати на при-

чини її неактуальності. За його ініціативою та найактивнішою 

участю практично всі навчальні дисципліни кафедри економічної 

теорії забезпечені навчальними посібниками. 

Мудрий наставник, талановитий керівник, великий життє-

люб, завжди привітний та доброзичливий до всіх. 

Найщиріші вітання і побажання особистого щастя і всіляких 

гараздів Вам, Іване Андрійовичу, та Вашій родині, подальшої до-

вгої плідної праці та невичерпного оптимізму!   
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Тетяна Миколаївна Громова, 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економічної теорії  

 

 

 

 
 

 

Максименко Іван Андрійович – людина, яка стала моїм пе-

ршим керівником на професійному шляху у 1999 році. Мудрий та 

толерантний вчитель-наставник, доброзичливий та завжди гото-

вий допомогти колега-науковець. Усі ці якості поєднав у собі 

Іван Андрійович. Зважаючи на значну кількість наукових праць, 

І.А. Максименка можна назвати невпинним науковцем, який ді-

литься своїм досвідом та постійно самовдосконалюється, про що 

свідчать його останні наукові праці. 

Максименко І. А. є співавтором значної кількості навчаль-

них посібників та підручників, які писалися колективом під його 

керівництвом і консультуванням. У нього завжди є чому навчи-

тися як молодим викладачам, так і досвідченим науковцям, адже 

він невпинно розширює, поглиблює свої знання у сфері новітніх 

наукових тенденцій економічних процесів та залюбки ділиться з 

усіма набутою інформацією. 
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Іванку Максменку 1,5 року. Червень, 1945 рік 
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Під час подорожі. Потяг Київ-Тбілісі, 1964 рік 

Випускник Київського педагогічного інституту  
ім. М. Горького, 1969 рік 
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Зліва направо: тато Андрій Васильович, сестра Ліда,  
дружина Раїса Григорівна, мама Марія Миронівна  

та сестри Катя і Оля, 1974 рік 

З сином Сергійком, 1979 рік 
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Стажування у військовій частині міста Сміла, 1980 рік 

1988 рік 
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вчальної дисципліни «Економічна теорія» (політекономія, істо-
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Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з на-
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Механізми забезпечення інвестиційної активності засобами еко-
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Нова інституціональна теорія і  трансформаційні процеси в 
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Податки як інструмент державного регулювання економічних і 

соціальних процесів    18 
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Податкова конкуренція в стратегії економічної діяльності  

української держави   61 

Податкова політика держави в умовах поглиблення інтеграцій-

них процесів у світовій економіці    23 

Податкова політика держави в умовах становлення інформацій-

ної економіки   39 

Податкова політика як інструмент економічної діяльності    10 
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Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Економічна тео-
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Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Економічна тео-
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Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти     40 
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ної економії    11 
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Україна. Науковий твір «Економічна теорія (політекономія, мік-

роекономіка, макроекономіка) Мікроекономіка     114 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83425 
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