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ВІД УКЛАДАЧІВ 
 

Біобібліографічний покажчик серії «Портрети вчених 

Університету ДФС України» присвячений завідувачу відділу 

докторантури, аспірантури (ад’юнктури), кандидату економічних 

наук, доценту, заслуженому працівнику освіти Ляшенку Юрію 

Івановичу. 

У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія 

наукових праць, які були опубліковані з 1989 по 2014 роки. До 

збірника ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні 

посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, 

автореферати кандидатських і докторських дисертацій, захищених 

під керівництвом Ю. І. Ляшенка. 

Значну допомогу в укладанні запропонованого покажчика 

надали Л. Л. Тарангул, О. А. Сластьоненко та М. М. Недашківський. 

Завдяки статтям цих науковців створено різнобічний портрет Юрія 

Івановича Ляшенка. 

Основний матеріал видання структуровано за розділами: 

 хронологічний покажчик друкованих праць; 

 автореферати кандидатських і докторських дисертацій, 

захищених під керівництвом Ю. І. Ляшенка; 

 алфавітний покажчик назв праць; 

 іменний покажчик. 

Список праць у покажчику розташовано в хронологічній 

послідовності, у межах року – в алфавітному порядку. Відбір 

матеріалу до бібліографічного покажчика завершено у листопаді 2015 

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 здійснено відповідно до правил сучасного українського 

правопису. При укладанні цього видання використано фонди, каталоги, 

картотеки, електронні бази даних наукової бібліотеки Університету 

державної фіскальної  служби України, ресурси мережі Інтернет, а 

також матеріали, надані Ю. І. Ляшенком.  
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БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
 

Народився Юрій Іванович 4 грудня 

1944 року у місті Колпашево Томської 

області у родині робітників. Батько – 

Ляшенко Іван Іванович був учасником 

бойових дій у роки Великої Вітчизняної 

війни. Мати – Ляшенко (Гаврилова) Анна 

Іванівна – учасником Великої Вітчизняної 

війни.  

1951 року Юрій пішов до першого 

класу Шегерської середньої школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли хлопцю 

виповнилось 13 років, 

він з родиною 

переїздить в Україну, до 

Кривого Рогу. Це був 

1958 рік.  

 1961  року, закінчивши середню школу № 

56 міста Кривого Рогу, Юрій Ляшенко йде 

працювати на Криворізький металургійний 

комбінат слюсарем-монтажником. Паралельно 

навчається у Криворізькому технікумі 

рудничної автоматики. 

   Батько - Ляшенко Іван Іванович 

Найнадійніше місце – 

у мами на руках 

Перший раз у перший клас 

Випускник 
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 У вересні 1963 року його призивають на службу до лав 

Радянської Армії. Армійську службу проходив по грудень 1966 року 

у Групі Радянських військ у Німеччині. 

  

1966 року після служби в армії повернувся на Криворізький 

металургійний комбінат де до 1968 року 

працював підручним сталевара. 

1968 року Юрій Іванович 

переїздить до Києва і влаштовується на 

роботу до Київського будівельно-

монтажного управління, де протягом 

року трудиться слюсарем-сантехніком. 

А з 16 червня 1969 року 

починається його трудова діяльність у 

нашому навчальному закладі – 

Ірпінському індустріальному технікумі, 

спочатку – слюсарем-сантехніком, 

потім – слюсарем-ремонтником. З 6 

листопада 1971 року – майстром 

виробничого навчання.  

Без відриву від виробництва він 

1972 року закінчує Ірпінський 

індустріальний технікум. Цього ж року 

 

Міцна родина – запорука життєвого 

успіху. Справа вгорі – Юрій Іванович, 

зліва – батько Іван Іванович, внизу зліва 

на право: мати, донька, дружина. 

Період роботи на Криворізькому 

металургійному комбінаті (1966-1968 рр) 

 

Служба у лавах Радянської Армії  

(1963-1966 рр) 
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Юрій Іванович стає на весільний рушник зі своєю обраницею – 

красунею Ганною Павлівною. 

1973 року починає викладати спецдисципліни, стає класним 

керівником, якого люблять і поважають студенти.  
 

     1973 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Класний керівник 
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Юрій Іванович не став зупинятися на досягнутому. Він 

продовжив навчання і 1978 року закінчив Київський політехнічний 

інститут та отримав спеціальність інженера-механіка. І вже з 1 

вересня 1978 року йому запропонували очолити відділення «Обробка 

металів різанням». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Завідувач відділу «Обробка металів різанням» з колегами 

Наполеглива праця та неабиякі організаторські здібності 

допомогли Юрію Івановичу за певний проміжок часу (1985–2003рр) 

пройти шлях від заступника директора з навчально-методичної 

роботи Республіканських курсів підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів до 

першого проректора 

Національної академії 

державної податкової 

служби України. 

З 1991 року він 

працював завідувачем 

Центру інженерно-

економічної підготовки, 

який займався розробкою 

та затвердженням 

перехідних навчальних 

 

Завідувач Центру  інженерно-економічної підготовки 
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планів та програм, формуванням кафедр та іншої документації щодо 

відкриття вищого навчального закладу – інституту на базі Ірпінського 

індустріального технікуму. До складу Центру входило відділення 

коледжу. 1994 року був першим заступником директора коледжу. 

 

 
На зустрічі з активом Ірпеня. 1994 рік 

 

Зі створенням на базі коледжу Українського фінансово-

еономічного інституту, у 1996 році, стає його першим проректором. 

1997 року у складі делегації з вивчення досвіду щодо організаційної 

структури та функціонування податкової системи Юрій Іванович 

побував у Англії. А наступного року відвідав Швецію, переймаючи 

досвід організації роботи місцевих органів влади. 
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З 1998 року по 2005 рік працює першим проректором Академії 

державної податкової служби України. А в період з 1998 по 2000 рік – 

виконує обов’язки ректора Академії. 

2000 року Ляшенко Ю.І. захищає дисертацію і отримує 

науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, а через рік отримує наукове звання 

доцента. 

 

 

 

Англія 1997 рік 

Швеція 1998 рік 
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З 2005 року і дотепер Юрій Іванович – професор кафедри 

фінансів, завідувач відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури). 

Він активно займається громадською роботою, а саме: 

- член Вченої ради університету; 

- член ректорату університету; 

- член міжкафедрального семінару зі спеціальності 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит; 

- голова Ради ветеранів. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зустріч з ветеранами університету 

 

         Голова Ради ветеранів 
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І яким би активним не було професійне і громадське життя Юрія 

Івановича Ляшенка, найбажанішою і найблагодатнішою пристанню 

для нього є сім’я, в якій на першому місці – онуки. Бо велике щастя 

бути дідусем, адже життя продовжується в дітях та онуках. 

 

Онуки Дмитрик та Ганнуся 

 

Присвоєння почесного звання «Заслужений 

працівник освіти».Київ 2000 рік 

Вручення нагрудного знаку «Почесний працівник ДПС». 2000 рік 
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Прихилимо їм неба чистоту, 

Світ чарівний в дарунок віддамо. 

Душі своєї щедрість й широту... 

По суті, ми для цього й живемо. 

(Надія Красоткіна) 
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ТІ, ХТО ЙШОВ ПОРУЧ 

 

Людмила Леонідівна Тарангул, 

перший проектор з наукової 

діяльності, перспективного 

розвитку та інновацій  

 

 

Мені пощастило у житті. Я безмежно вдячна долі за всіх 

чудових людей, які увійшли в моє життя. Таким є Юрій Іванович 

Ляшенко: людина цілеспрямована, з великими організаторськими 

здібностями, професіонал-управлінець. 

Він для мене не лише вчитель, наставник, колега, але й та 

особистість, з якою приємно спілкуватися, ділитися не лише 

проблемами, пов’язаними з професійними труднощами, але й 

особистими сімейними радощами і негараздами.  

Глибинна аргументація, філософський світогляд, вимогливість 

до себе і до колег – ось ті риси, які вирізняють його з-поміж інших. 

У день ювілею традиційно підводити підсумки. Я спіймала себе 

на думці, що йдеться не лише про ювілей колеги, а про значну 

частину свого життя, адже я працювала і працюю пліч-о-пліч з Юрієм 

Івановичем майже 20 років. 

У тому далекому 1996 році я почала свою трудову діяльність під 

його опікою на посаді заступника першого проректора з наукової 

діяльності. На той час була однією серед проректорів з науковим 

ступенем і це якоюсь мірою хвилювало Юрія Івановича, який 

неодноразово звертався до ректора з пропозицією ввести посаду 

проректора з наукової роботи і дати мені право самостійно розвивати 

цей напрям. Так і сталося. Вже на початку 1997 року я була 

призначена на цю посаду і постійно відчувала підтримку і допомогу 

як від колег, так і від нього особисто. 

Не скажу, що наше знайомство і перші кроки моєї трудової 

діяльності у навчальному закладі були безхмарними. Юрій Іванович 

керівник принциповий, вимогливий до себе і до колег, тому, 

прийшовши в колектив з Національної академії наук України, де 

панували тиша, спокій, дух науки, власні амбіції, я не завжди 
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сприймала його критичні зауваження, часто і емоційно висловлювала 

своє невдоволення ними. 

Однак проходили роки, і наша співпраця йшла на користь, 

сподіваюсь не лише мені, але й Юрію Івановичу, тому, коли настав 

час його переходу на іншу посаду, мені дуже приємно, що він обрав 

саме посаду завідувача відділу аспірантури, докторантури 

(ад’юнктури), яка перебуває в підпорядкуванні проректора з наукової 

роботи. Чесно кажучи, я не могла уявити, яким чином буде 

складатися співпраця, коли в твоєму підпорядкуванні перебуває 

колишній твій керівник. Однак у житті я не зустрічала на своєму 

шляху людей, які, будучи на вершині керівної піраміди, і зійшовши з 

неї, залишалися відповідальними, дисциплінованими виконавцями. І 

я спокійна за напрям, який очолює сьогодні Юрій Іванович. 

Зичу щастя Вам, щасливої долі Вам особисто, вашим дітям і 

онукам. Хай ще не один рік дарує мені можливість працювати з 

Вами, вчитися Вашому вмінню контролювати, наставляти, 

переконувати, а талант організатора і керівника, велика 

працездатність, професійний потенціал, активна життєва позиція 

дозволять ще не один рік здійснювати значний внесок у процвітання 

навчального закладу, якому Ви, шановний Юрію Івановичу, віддали 

не один десяток літ. 
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Олександр Андрійович Сластьоненко, 

заслужений працівник освіти України, 

почесний працівник Державної податкової служби України, 

почесний професор Національного університету  

державної податкової служби України 

 

 

Будь-яка особистість, як явище суспільного буття, формується в 

умовах своєї історичної епохи з її наукою, культурою, національними 

ознаками, політичною системою. 

Щаслива та людина, у долі якої гармонійно поєднується 

особистісне і суспільне, виробнича і громадсько-політична 

діяльність. 

Такою особистістю є Юрій Іванович Ляшенко, кандидат 

економічних наук, професор кафедри фінансів Національного 

університету ДПС України, почесний працівник державної 

податкової служби України. Завдяки своїй величезній працездатності, 

природному таланту, невтомному пошуку нових шляхів поліпшення 

тієї справи, якою займався і успішно продовжує займатися, він 

піднявся до великих висот освітніх і наукових сходинок і є прикладом 

для наслідування.  

На долю Юрія Івановича випало багато випробувань: 

напівголодне повоєнне дитинство і рання трудова діяльність у 

мартенівському цеху на Криворізькому металургійному комбінаті, 

служба у Збройних силах СРСР у Німеччині, праця на будівельних 

майданчиках Київщини. Але основні роки становлення і утвердження 

його як особистості, педагога і науковця припадають на період 

роботи в Університеті державної податкової служби України. 

У тому, що навчальний заклад за неповних 20 років виріс з 

технікуму до університету четвертого рівня акредитації є велика 

заслуга і Юрія Івановича Ляшенка, який розпочав свою педагогічну 

діяльність 45 років тому майстром виробничого навчання у 

механічних майстернях тодішнього технікуму. Він пройшов шлях 

викладача спецдисциплін, завідувача відділенням обробки металів 

різанням, був першим заступником директора коледжу із навчально-



18 

 

методичної і організаційної роботи. Коли у січні 1996 року був 

створений на базі коледжу Український фінансово-економічний 

інститут, а пізніше – академія та університет, Юрій Іванович 

працював дев’ять років першим проректором та майже два роки 

виконував обов’язки ректора академії. Понад десять років Юрій 

Іванович працює на посаді професора кафедри фінансів і за 

сумісництвом виконує обов’язки завідувача відділу докторантури, 

аспірантури (ад’юнктури) університету. 

Сьогодні наш навчальний заклад має понад 470 осіб науково-

педагогічних працівників, серед яких: 295 кандидатів наук, 40 

докторів наук, 5 академіків галузевих наук, а 1996 року у 

навчальному закладі працював лише один кандидат наук. 

Завдяки цілеспрямованості, наполегливості у роботі і творчому 

підходу Юрія Івановича до вирішення завдань, які постали перед 

колективом навчального закладу у 1996 році у зв’язку зі зміною 

статусу, під керівництвом Ляшенка Ю.І. були розроблені: «Програма 

перспективного розвитку навчального закладу» та комплексна 

Програма «Кадри», які сьогодні успішно виконуються в університеті. 

Реалізація цих та інших завдань сприяли тому, що навчальний заклад 

досяг рівня Національного університету з відповідним кадровим і 

методичним забезпеченням, належною навчально-матеріальною 

базою та господарським та фінансовим забезпеченням. Це сприяло 

вдосконаленню якості підготовки фахівців для різних галузей 

державних та комерційних підприємств і установ країни. 

Вирішуючи нагальні проблеми , які стояли перед колективом 

навчального закладу у різні періоди його діяльності, Юрій Іванович 

постійно працював і продовжує працювати над підвищенням своєї 

педагогічної та науково-педагогічної майстерності. Він без відриву 

від виробництва закінчив технікум, інститут і університет, одержав 

диплом техніка, інженера, економіста і у 2000 році захистив 

дисертацію. Він є автором 80 наукових та навчально-методичних 

праць, які широко використовуються у навчально-виховному процесі. 

Юрій Іванович користується заслуженим авторитетом серед 

науково-педагогічних працівників, співробітників, науковців інших 

вищих навчальних закладів, про що свідчать відзнаки та заохочення, 

якими нагороджено Юрія Івановича за його багаторічну і творчу 
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працю на науковій, науково-педагогічній ниві та на керівних посадах 

у нашому навчальному закладі.  

У вересні 2015 року на загальних зборах ветеранів університету 

він одноголосно обраний головою Ради ветеранів вишу. 

Я радий, що майже сорок років працював поряд з Юрієм 

Івановичем Ляшенком і бажаю йому нових творчих успіхів у 

науковій та науково-педагогічній діяльності і в особистому житті. 
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Михайло Миколайович Недашківський, 

завідувач відділу сприяння  

працевлаштуванню, 

доцент кафедри фінансів 

 

 

Біографія кожної людини пов’язана з історією своєї держави, її 

суспільним ладом. Усі чинники, безумовно, впливають на 

формування особистостей, але й особистість, якщо вона працює 

творчо, ініціативно і цілеспрямовано, йде до поставленої мети, також 

впливає на розвиток держави, її суспільні відносини, на розвиток 

становлення, перспективу тієї організації, установи, де людина 

пропрацювала найдовший проміжок свого життя. 

Підтвердженням змісту цього абзацу є постать Юрія Івановича 

Ляшенка. Ми знайомі понад сорок років – ще зі студентської лави, 

коли в 1973 році я вперше переступив поріг Ірпінського 

індустріального технікуму. Гортаючи сторінки нашої спільної 

роботи, важко переоцінити той значний вклад у розвиток і 

становлення навчального закладу, який зробив Юрій Іванович, 

працюючи понад 50 років на різних посадах.  

Високий професіоналізм, культура, цілеспрямованість, 

принциповість. Вміння вислухати і за необхідності надати допомогу – 

ось ті основні риси, які притаманні Юрію Івановичу. 

Під час мого навчання в Ірпінському індустріальному технікумі 

Юрій Іванович був моїм класним керівником і викладачем 

спецдисциплін. Так сталося, що практично кожна сходинка Юрія 

Івановича в кар’єрному плані була повторено мною, його учнем. Так 

само, як і Юрій Іванович на початку 80-тих я працював слюсарем, 

потім майстром виробничого навчання. І завдяки знанням, які дав 

мені Юрій Іванович я став викладачем спецдисциплін. 1985 року я 

замінив його на посаді завідувача відділення «Обробка металів 

різанням». І в подальшому Юрій Іванович ніби торував для мене 

дорогу, оскільки кожен трудовий крок, кожну кар’єрну сходинку, яку 

пройшов Юрій Іванович, дзеркально повторив і я. Ми навіть 

навчальні заклади закінчували одні й ті ж: технікум, Київський 
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політехнічний інститут, Київський національний економічний 

університет. Майже одночасно захищали кандидатські дисертації, 

отримували звання доцента, звання заслуженого працівника освіти. І 

я щиро завдячую долі за те, що на моєму життєвому шляху був і є 

Юрій Іванович Ляшенко разом з його, я б сказав, своєрідною школою 

- як професійною, так і життєвою. Я багато чого в нього навчився і 

продовжую вчитися донині. Це саме може сказати кожен випускник 

навчального закладу, який навчався у Юрія Івановича, адже не дарма 

щорічно, в день народження, його вітають випускники нашої групи, 

які закінчили технікум 35 років тому. У своїх спогадах я навів лише 

окремі сторінки нашої дружби та співпраці, думаю, коли підемо на 

заслужений відпочинок, – напишемо книгу спогадів про наше життя. 
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НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ ТА ВІДЗНАКИ  

Ю. І. ЛЯШЕНКА 
 

 Медаль «20 років перемоги у  Великій Вітчизняній війні 1941     

-1945 рр» (1965) 

 Нагрудний знак МВССО «За відмінні успіхи в середній 

спеціальній освіті» (1982) 

 Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1984) 

 Медаль «Ветеран праці» (1987) 

 Почесна грамота ДПА України (1999 ) 

 Нагрудний знак «Почесний працівник ДПС» (2000) 

 Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» 

(2000) 

 Орден ІІ ступеня «Козацька слава» (2001) 

 Почесна грамота ДПА України (2002) 

 Відзнака ДПА «За честь і службу» (2004) 

 Відзнака МВС України «За розвиток науки, техніки та 

освіти» (2004) 

 Нагрудний знак «Почесна відзнака ДПА України» (2009)  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК  

ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ Ю. І. ЛЯШЕНКА 
 

1989 
 

 

1. Методические указания по выполнению и защите 

выпускных работ слушателями школы подготовки руководителей 

предприятий / Ю. Ляшенко, С. Каленюк ; М-во местной пром-ти 

УССР, Респ. курсы подготовки и повышения квалификации кадров. – 

Ирпень, 1989. – 14 с. 
 

2. Методические указания по перестройке системы 

повышения квалификации и переподготовке кадров на 
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М-во местной пром-ти УССР, Респ. курсы подготовки и повышения 

квалификации кадров. – Ирпень, 1989. – 12 с.  
 

3. Организация непрерывного профессионального и 

экономического обучения кадров на предприятии по курсу 

«Оранизационные факторы интенсификации производства» : 

методические рекомендации / Ю. Ляшенко ; М-во местной пром-ти 

УССР, Респ. курсы подготовки и повышения квалификации кадров. – 

Ирпень, 1989. – 12 с.  
  

4. Совершенствование организации внутрипроизводственного 

хозрасчета и повышение роли подготовки кадров в новых условиях 

хозяйствования на предприятиях : методические рекомендации / Ю. 

Ляшенко, Г. Науменко. – К. : Об-во «Знание», 1989. – 9 с.  
 

5. Совершенствование организации и повышение 

эффективности работы Совета трудового коллектива : 

методические рекомендации / Ю. Ляшенко, С. Шевеленко ; М-во 

местной пром-ти УССР, Респ. курсы подготовки и повышения 

квалификации кадров. – Ирпень, 1989. – 36 с. 
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6. Методические рекомендации по организации непрерывного 

профессионального экономического обучения кадров на 

предприятии / Ю. Ляшенко ; М-во местной пром-ти УССР, Респ. курсы 

подготовки и повышения квалификации кадров. – Ирпень, 1990. – 29 с.  
 

7. Сборник документов по переходу Республиканских курсов 

подготовки и повышения квалификации кадров Минместпрома 

УССР на работу в условиях хозрасчета, основаного на 

нормативном распредилении дохода / Ю. Ляшенко, Г. Сумкова, З. 

Сущенко ; М-во местной пром-ти УССР, Респ. курсы подготовки и 

повышения квалификации кадров. – Ирпень, 1990. – 69 с.  

 

1991 

 

8. Методические рекомендации по проведению занятий за круглым 

столом по курсу « Управление производством» / Ю. Ляшенко, С. 

Шевеленко, В. Герасимчук ; Мин-во образования УССР, Киевский 

политехнический ин-т. – К., 1991. – 21 с.  
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9. Дивідентна політика підприємства : науково-методичні поради до 

теми з курсу «Основи підприємництва» / Ю. Ляшенко, І. Максименко, 
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«Політична економіка» / Ю. Ляшенко, Д. Кушнір, І. Максименко ; 
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11. Центральні (національні) банки як суб’єкти регулювання 
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