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ВІД УКЛАДАЧІВ 
 

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених Універси-

тету ДФС України» присвячений професору Університету державної 

фіскальної служби України, доктору економічних наук Андрущенку 

Володимиру Леонідовичу. 

У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія 

наукових праць, які були опубліковані з 1971 по 2015 роки. До збір-

ника ввійшли монографії, підручники, посібники, статті з наукових 

збірників та періодичних видань, автореферати кандидатських і док-

торських дисертацій, захищених під керівництвом В. Л. Андрущенка. 

Значну допомогу в укладанні запропонованого покажчика нада-

ли заступники завідувача кафедри податкової політики Прокопенко 

Ірина Адольфівна, Іванишина Ольга Степанівна та Панура Юлія Ва-

силівна. Завдяки статтям провідних вчених у сфері фінансів та подат-

ків Крисоватого Андрія Ігоровича, Кириленко Ольги Павлівни та 

Швабія Костянтина Івановича створено різнобічний портрет видатно-

го вченого-фінансиста – Андрущенка Володимира Леонідовича. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 

 хронологічний покажчик друкованих праць; 

 автореферати кандидатських і докторських дисертацій, за-

хищених під керівництвом В. Л. Андрущенка; 

 про В. Л. Андрущенка; 

 алфавітний покажчик назв праць; 

 іменний покажчик. 

Список праць у покажчику розташовано в хронологічній послі-

довності, у межах року – в алфавітному порядку. Відбір матеріалу до 

бібліографічного покажчика завершено у грудні 2015 року. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліог-

рафічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання». Бібліографічний опис джерел виконано мовою видання. 

Опис здійснено відповідно до правил сучасного українського правопи-

су. При укладанні цього видання використано фонди, каталоги, карто-

теки, електронні бази даних Наукової бібліотеки Університету держав-

ної фіскальної служби України, ресурси мережі Інтернет, а також мате-

ріали, надані донькою Володимира Леонідовича – Тетяною Володими-

рівною Тучак, та кафедрою податкової політики. 
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 

Андрущенко Володимир Леонідович – відомий український до-

слідник, визнаний фахівець у сфері фінансів та оподаткування, док-

тор економічних наук, професор, один із наймудріших та найшанов-

ніших викладачів НУДПСУ, цілеспрямована, відповідальна, добра та 

щедра людина. 

Володимир Леонідович народився у 1940 р. в селі Глинськ Світ-

ловодського району Кіровоградської області. 

Після закінчення Олександрійської середньої школи № 1 пра-

цював електриком на Семенівській брикетній фабриці у м. Олександ-

рії. 1960 року вступив до Київського інституту народного господарс-

тва за спеціальністю «Фінанси і кредит», який закінчив у 1965 р. 

У 1965–1967 рр. – працював у Жовтневому райфінвідділі м. 

Кривий Ріг на посаді економіста. 

Під час навчання в аспірантурі з 1968 по 1971 рр. були опублі-

ковані перші дослідження В. Л. Андрущенка, які засвідчили наукову і 

громадянську позицію та започаткували його глибокий інтерес до фі-

нансової думки Заходу. 1972 р. отримав ступінь кандидата економіч-

них наук за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». 

З 1971 р. наукова та педагогічна діяльність В. Л. Андрущенка ті-

сно пов’язана з Тернопільською академією народного господарства. 

Там він плідно зростав у викладацькій діяльності: викладач, старший 

викладач, доцент, завідувач кафедри фінансів Тернопільської академії 

народного господарства. 

З квітня 2001 р. – професор кафедри податкової політики та 

оподаткування Академії державної податкової служби України. У 

цьому ж році захистив докторську дисертацію на тему «Фінансова 

думка Заходу: ґенеза та еволюція». У квітні 2004 р. присвоєно вчене 

звання професора кафедри податкової політики та оподаткування. 

У середині 1990-х – на початку 2000-х років за його участі вихо-

дить низка фундаментальних колективних праць, зокрема: моногра-

фій «Держава – податки – бізнес» (1992 р.), «Податкова система 

України» (1994 р.), «Запорозька Січ як український феномен» (1995 

р.), навчальні посібники «Податкові системи зарубіжних країн» (2004 

р.), «Історія оподаткування» (2004 р.), «Бюджетний менеджмент» 

(2004 р.). Зазначені наукові розробки В. Л. Андрущенка та його колег 

поклали початок ґрунтовним дослідженням у галузі фінансів. 
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2013 року побачила світ оригінальна авторська праця – моног-

рафія «Морально-етичні імперативи податків та оподаткування», в 

якій розкрито поняття та інститути оподаткування морально-етичного 

характеру, корені яких у державах Заходу сягають щонайменше дво-

тисячолітньої давності, походять з духовних надр іудейсько-

християнської цивілізації. 

Науковим працям В. Л. Андрущенка, від перших і до сучасних, 

притаманні глибина і скрупульозність аналізу, логіка викладення ма-

теріалу та обґрунтованість висновків, відданість справі розвитку сві-

тової фінансової думки. 

За 45 років, протягом яких він працює у Вищій школі, Володи-

мир Леонідович вивчив тисячі студентів, серед яких є відомі державні 

діячі, знані науковці, керівники підприємств. Серед його вихованців є 

і теперішні викладачі УДФСУ, нині вже більшість з них кандидати та 

доктори наук, доценти та професори. Усі вони відмічають високий 

рівень викладання навчальних курсів «Наукові засади фіскального 

адміністрування», «Податкові системи зарубіжних держав»; із вдяч-

ністю згадують лекційні та семінарські заняття професора В. Л. Анд-

рущенка, його глибокі знання, вимогливість і людяність, мудрі жит-

тєві поради. 

Поряд з педагогічною діяльністю професор В. Л. Андрущенко 

успішно вів науково-організаторську роботу. Впродовж п’ятнадцяти 

років був членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій 

НУДПСУ та Тернопільського національного економічного універси-

тету. 

В. Л. Андрущенко – вмілий організатор науки і науковий наста-

вник молодих кадрів. Під його науковим керівництвом захищено ста-

ном на кінець 2013 рр. 20 кандидатських дисертацій, Володимир Ле-

онідович брав участь в опонуванні більше 20 дисертацій, у тому числі 

8 докторських. 

Неодноразово брав участь у роботі науково-практичних конфе-

ренцій з питань оподаткування, а також у виконанні науково-

дослідних тем на замовлення ДПА України та Міністерства фінансів 

України. 

Загальний трудовий стаж Володимира Леонідовича – 58 років, із 

них науково-педагогічний – 45 років, у тому числі в Національному 

університеті державної податкової служби України – 15 років. 

Відзначений дипломом лауреата нагороди Ярослава Мудрого 

Академії наук вищої школи України і знаком «Відмінник освіти 

України». 
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Сьогодні В. Л. Андрущенко – завідувач кафедри податкової по-

літики, член редакційної колегії збірника наукових праць НУДПСУ. 

Здійснює керівництво аспірантами, магістерськими і науковими ро-

ботами студентів Навчально-наукового інституту економіки, оподат-

кування та митної справи. Для спеціалістів і магістрантів читає на-

вчальні курси «Податкові системи зарубіжних держав» і «Наукові за-

сади фіскального адміністрування». 

В особі Володимира Леонідовича поєднуються найкращі якості 

людини: мудрість та інтелект, чуйність і доброзичливість, бажання 

допомагати іншим і вміння обстояти власну позицію. Він сповнений 

готовності віддавати свій досвід і знання, творче натхнення на благо 

фінансової науки та нашої країни. 

У всіх цих чеснотах Володимир Леонідович є взірцем для членів 

кафедри, прикладом для наслідування та людиною, якою ми не пере-

стаємо захоплюватися. 

 

Колектив кафедри податкової політики 
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ТІ, ХТО ЙШОВ ПОРУЧ 

 

 

Крисоватий Андрій Ігорович, 

ректор Тернопільського національного 

економічного університету, 

доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України 

 

Посередній учитель викладає. 

Гарний учитель пояснює. 

Видатний учитель показує. 

Великий учитель надихає. 

У. Уорд 

 

Час летить: не стишують стрімкого лету роки, дні повняться 

подіями, мов ріки навесні, а життя мережить сторінку за сторінкою 

книгу буття людини. Доля Володимира Леонідовича Андрущенка – 

це поступ і боротьба, знакові зустрічі й доленосні рішення, щасливі 

події та щоденні клопоти, звершення сьогодення та плани на май-

бутнє. 

Авторитетний науковець-економіст України, мудрий наставник, 

талановитий керівник, великий життєлюб, завжди привітний та 

доброзичливий до всіх, хто його знає.  

Наші дороги з В. Л. Андрущенком вперше перетнулися у роки 

моєї юності, у час студентства. Володимир Леонідович тоді був до-

центом кафедри фінансів Тернопільського фінансово-економічного 

інституту. Його воістину блискучі лекції завжди захоплювали сту-

дентів, а наукові праці вирізнялися актуальністю, оригінальністю, 

чіткістю досліджень, глибиною аналізу. 

Кажуть, роки мов ріки: величні й дрібні, спокійні й бурхливі, 

прозорі й каламутні. Долю не обирають: куди понесе течія, туди й 

плистиме людина. Та тільки від її бажання, вміння і наполегливості 

залежить, як долатиме вона життєві пороги, як справлятиметься з пе-

решкодами, що обере – тиху лагуну чи яру течію…  

Саме тут на допомогу людині приходить учитель, який вказує 

шлях до успіху, духовного й фізичного вдосконалення. 
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Володимир Леонідович Андрущенко своєю активною життєвою 

позицією вченого, наставника є гідним взірцем високопокликаної 

людини. Він – це той Учитель, який не несе знання, а веде до них. 

Завдяки величезній працелюбності, природному таланту, твор-

чому пошуку Володимир Леонідович став знаковою людиною для ба-

гатьох науковців України. 

За вагомим переліком здобутків і відзнак – титанічна праця, 

проникливий розум, високий інтелект і культура визначного нау-

ковця, блискучого організатора, великого гуманіста. Ні висока поса-

да, ні державне визнання не знищили в душі Володимира Леонідови-

ча людяності, батьківської турботи про інших. 

75-річний життєвий шлях В. Л. Андрущенка – це шлях постійної 

праці та звершень талановитої мудрої людини, яка вміє визначити 

мету свого поступу, мобілізувати силу й енергію, залишаючи на 

пройденій дорозі вагомий слід. Вимогливий, справедливий, чуйний, 

авторитетний керівник та вчений, який згуртовує однодумців, запа-

лює позитивною енергією, бере на себе відповідальність за інших. 

У народі кажуть, що письменник живе у своїх творах, скульптор 

– у створених ним шедеврах, а вчитель – живе у думках і справах 

своїх учнів. Ви навчаєте молодих людей мислити, аналізувати, йти 

упевненим кроком невтоптаними шляхами й залишати по собі пласт 

значущих напрацювань. 

Найкращий і найцінніший скарб віншувала Вам доля – радість 

осявати людей всепереможним і незрадливим словом. Вогонь пізнан-

ня, духовну міць, прагнення до світла і знань несете Ви молодим па-

росткам. 

Бажаю Вам, Володимире Леонідовичу, щоб життя дарувало 

якомога більше світлих і щасливих днів, зігрітих щирістю і любов’ю 

оточуючих, доля рясно встелялася рушниками благополуччя та натх-

нення, а тепло і затишок рідної оселі захищали Вас від негараздів. 
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Кириленко Ольга Павлівна, 

завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія 

Тернопільського національного 

економічного університету, 

доктор економічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

Вітчизняна фінансова наука й досі перебуває на етапі свого ста-

новлення, маючи за плечима радянське минуле із догматичними пог-

лядами на ринкову економіку і демократичний спосіб управління фі-

нансами держави. Творчість В. Л. Андрущенка розпочалась саме у 

той період, коли згадка про будь-які зарубіжні наукові здобутки мож-

лива була лише у контексті критики «буржуазних» економічних кон-

цепцій. Здатність толерантно обійти існуючі обмеження і конструк-

тивно розкрити світові досягнення була притаманна вже на ранньому 

етапі творчості видатного вченого. Спостерігається захоплення тим, 

чого неможливо було мати науковцю у тогочасному Радянському 

Союзі – наукової свободи, багатогранності думок та ідей, конкуренції 

та широти поля для дискурсу наукових шкіл у всесвітніх масштабах. 

Саме це прагнення знайшло прояв після здобуття незалежності Укра-

їною та відміни наукових догматичних обмежень. З цього моменту 

можна простежити головний сенс творчості В. Л. Андрущенка – роз-

криття основних положень та концепцій сучасної світової фінансової 

науки, а також багатих надбань дорадянського періоду (представни-

ками якого були і вихідці із України), забутих за роки розбудови со-

ціалізму. 

Ця ідея реалізовується у всіх напрямах науково-педагогічної ді-

яльності. Зокрема, при викладанні дисциплін – науковець виступив 

розробником і тривалий час викладав курс «Фінанси зарубіжних кра-

їн», де висвітлювались як теоретичні здобутки, так і практика функ-
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ціонування державних фінансів за кордоном. Найбільше це знайшло 

прояв у роботі з аспірантами, які у характерній доброзичливій формі 

спрямовувались видатним учителем до первинного обов’язкового ви-

вчення праць класиків фінансової думки дорадянського періоду та 

сучасних концепцій фінансової науки Заходу. При цьому джерелом 

переважно виступала власна бібліотека В. Л. Андрущенка, який зумів 

зібрати цінні видання науковців минулого (І. Х. Озерова, Ф. Нітті,  

Р. Штурма) та сучасних зарубіжних авторів. 

Це дозволило підготувати цілу плеяду науковців, концептуально 

збагатити теоретичну складову багатьох дисертацій, виконаних під 

його безпосереднім керівництвом або у межах кафедри, коли В. Л. 

Андрущенко виступав неофіційним натхненником, консультантом 

світоглядним наставником. 

Вершиною реалізації цього напряму діяльності вважаємо вихід 

монографії «Фінансова думка Заходу в ХХ столітті», яка є видатним 

за стилем, предметним за напрямом дослідження та багатством пред-

ставлених ідей результатом попередньої багаторічної діяльності нау-

ковця. 

Багатогранною та багатоаспектною є творчість В. Л. Андрущен-

ка, однак беззаперечним є те, що він завжди був і залишається Фінан-

систом. Йому притаманне унікальне бачення змісту і предмета науки 

державних фінансів. Це реалізується і у тому випадку, коли розгля-

даються історичні питання («Запорозька Січ як український фено-

мен» (1995 р.) чи безпосередня проблематика теорії державних фі-

нансів у монографіях: «Держава – податки – бізнес» (1992 р.) і «Ре-

формування податкової системи України: теорія, методологія, прак-

тика» (2011 р.), «Морально-етичні імперативи податків та оподатку-

вання» (2013 р.), а також у численних публікаціях у періодичних ви-

даннях та наукових збірниках. 

У кожному із творів червоною ниткою відображена життєва мі-

сія видатного Фінансиста – зближення вітчизняної та зарубіжної фі-

нансової науки. А сам В. Л. Андрущенко – провідник, який без пере-

більшення найбільше в сучасній Україні зробив у напрямі інтеграції 

фінансової науки України у світову фінансову думку. 
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Швабій Костянтин Іванович, 

директор Навчально-наукового інституту 

економіки, оподаткування та митної 

справи Університету державної фіскаль-

ної служби України, 

доктор економічних наук, професор,  

«прозеліт професора Андрущенка» 

 

«Національна культура справляє вплив на по-

ведінку людей через властиві їй морально-етичні 

цінності, котрими керуються її носії в житті й на 

роботі» (В. Л. Андрущенко, 2013) 

 

Школа – це вчитель. Наукова школа – це вчитель, який не про-

сто вчить, а дає настанови, використовуючи власний досвід, і водно-

час є прикладом для своїх учнів. Впевнений, що таким прикладом для 

своїх колег по роботі, прозелітів, та не лише тих, хто писали і захи-

щали дисертації, а й тих, для кого прочитані сотні яскравих та ціка-

вих лекцій з теорії та історії фінансової думки Заходу в Тернополі, 

Києві, Ірпені, інших містах України, є Володимир Леонідович Ан-

друщенко. 

Як для сучасної України, так й для України радянських часів по-

стать вченого Володимира Андрущенка була і є неординарною. Лю-

дина, яка народилася в українському селі, здобула за радянських 

часів прекрасну освіту та все своє життя присвятила вивченню фінан-

сової думки західних вчених від Ж.-Б. Сея, А. Сміта, Д. Рікардо до Р. 

Масгрейва, Дж. Б’юкенена, Дж. Стіглиця, Д. Канемана. Сьогодні та-

кий вибір здається природним, але на той час він був неординарним 

та принциповим, адже зроблений на межі або всупереч ідеологічним 

настановам минулих часів. 

Варто зазначити, що вивченню надбань західної фінансової тео-

рії професор Андрущенко присвятив усе життя та не змінював 

пріоритетів в улюбленій справі, чітко визначивши коло своїх науко-

вих інтересів: податки, держава, суспільство. Написавши понад сто 

наукових і науково-методичних робіт, кожна з яких є важливим кро-

ком на шляху пізнання надбань західної науки, він дозволив сотням 
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своїх послідовників та поціновувачів більш глибоко зрозуміти 

сутність того, що пропонують нам найкращі уми людства. Вдумай-

тесь на хвилиночку, перша наукова робота того часу ще не професора 

Андрущенка, датована 1971 роком, має назву «Критика деяких бур-

жуазних поглядів на посередні податки». Минуло майже 50 років, а в 

контексті сучасної податкової реформи в Україні тривають суперечки 

бути чи не бути ПДВ, бути чи не бути податку з обороту. Правду ка-

жуть, всі проблеми в житті від невігластва! 

Володимир Леонідович Андрущенко – це вчений енциклопе-

дист, що користується заслуженим авторитетом серед науковців 

нашої держави і широко знаний за межами України. Надбаний авто-

ритет лише підкреслює його людяність, любов до життя та оточую-

чих. Це людина – оптиміст, це людина з гумором, що на будь-яку 

серйозну справу може реагувати яскравим висловом, влучним афо-

ризмом або «власного виробництва», або когось з корифеїв науки, до 

яких вже, власне, належить і він сам! 

Стиль наукових робіт професора – це поєднання, здавалося б, 

неможливого: лаконізму слів з глибиною думки, надзвичайної оригі-

нальності ідей, про які дехто навіть може не здогадуватися, зі сміли-

вими ремінісценціями. Мова його робіт яскрава, оригінальна, насиче-

на вишуканими українськими словами, влучними неологізмами. Там 

немає схоластики, а є думка. Не лише думка Заходу, а думка профе-

сора Андрущенка. Адже він ніколи не боїться говорити те, що може 

суперечити загальноприйнятим поняттям чи правилам. І має на це 

право, адже його авторитет проявляється не у формальних речах, а у 

щоденних справах і переконливо доведений власним життям! 
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НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА ВІДЗНАКИ  

В. Л. АНДРУЩЕНКА 

 

 Звання «Лучший лектор института» (1980) 

 Нагрудний знак «Победитель социалистического соревнова-

ния» (1981) 

 медаль «Ветеран праці» (1986) 

 диплом Ярослава Мудрого Академії в галузі науки і техніки 

АН ВШ Украни (1995) 

 нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2003) 

 Почесна грамота Державної податкової служби України 

(2010) 

 Почесна грамота Київської обласної ради (2014) 
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Професор НУДПСУ, 2010 рік 

З колегами Національного університету ДПС України в музеї народної 

архітектури та побуту. Переяслав-Хмельницький, 2010 рік 
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Всеукраїнська студентська конференція з проблем оподаткування. 

НУДПСУ, 2011 рік 

Робота з асистентом кафедри     

М. О. Лепехою НУДПСУ, 2011 рік 
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Міжнародна конференція з проблем оподаткування. 
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Поєднання науки та практики. З партнером PWC В. В. Власовим, 
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З заступником завідувача 

кафедри податкової політики 

І. А. Прокопенко.  

Університет ДФС України, 2015 р 

З заступником завідувача кафедри О. С. Іванишиною.  

Університет ДФС України, 2015 рік 

Засідання клубу «Податківець» з учнями ЗОШ України, 2015 рік 
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рущенко Владимир Леонидович ; Киевский институт народного хо-

зяйства. – К., 1971. – 24 с. 

5. Экономическая природа и пути совершенствования нало-

га с оборота (на материалах финансовых органов УССР) : 08:599 
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7. Экономическая природа и эволюция универсального ак-

циза в развитых странах капитализма / В. Л. Андрущенко, В. М. 

Федосов // Финансы СССР. – 1973. – № 5. – С. 81–85.  
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вання / В. Л. Андрущенко, В. М. Федосов // Економіка Радянської 
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12. Двойное налогообложение как проблема современного 

государственно-монополистического капитализма / В. Л. Андру-

щенко // Финансы СССР. – 1977. – № 10. – С. 75–80. 
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18. Французская революция и развитие финансовых инсти-
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