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До 60-річчя академіка НАН України  

ВИШНЕВСЬКОГО ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧА 
  

8 червня виповнилося 60 років від 
дня народження видатного вченого-еконо-
міста академіка НАН України, доктора еко-
номічних наук, професора Валентина Пав-
ловича Вишневського.  

Народився В.П. Вишневський 8 черв-
ня 1958 р. у м. Суми.  

Після закінчення з відзнакою Хар-
ківського інженерно-економічного інсти-
туту у 1980 р. розпочав роботу в Інституті 
економіки промисловості АН УРСР.  

У 1987 р. успішно закінчив аспіран-
туру і захистив дисертацію на здобуття на-
укового ступеня кандидата економічних 
наук на тему "Економічні методи викорис-
тання резервів прискорення технічного пе-
реозброєння виробництва (на прикладі ме-
талургійних підприємств УРСР)", а в 
1998 р. – докторську дисертацію на тему 
"Методологічні основи вдосконалення опо-
даткування підприємств".  

З 2002 р. обіймає посаду завідувача 
відділу фінансово-економічних проблем 
використання виробничого потенціалу.  

У 2006 р. В.П. Вишневського було 
обрано членом-кореспондентом НАН Ук-
раїни за спеціальністю «Фінанси, грошо-
вий обіг і кредит», а у 2012 р. – академіком 
НАН України за спеціальністю «Фінанси». 

В.П. Вишневський є визнаним в Ук-
раїні вченим і засновником школи у сфері 
оподаткування і фінансів підприємств. По-
чинаючи з 1991 р. він був керівником 11 
науково-дослідних тем з проблем оподат-
кування, місцевих фінансів, фінансового 
регулювання виробничого потенціалу, уп-
равління розвитком промисловості в умо-
вах системних дисбалансів, побудови наці-
ональної моделі неоіндустріального роз-
витку та розробки напрямів становлення 
смарт-промисловості в Україні, що вико-
нувались у Інституті економіки промисло-
вості НАН України.  

Серед найбільш важливих розробок – 
науково-технічний проект із створення "Ін-
телектуальної автоматизованої системи 
супроводу бюджетного процесу" (2007-
2013 рр.), унікального комплексу імітацій-
них системно-динамічних математичних 
моделей та баз даних, що дозволяють кіль-
кісно оцінювати наслідки впливу прийня-
тих органами влади рішень у сфері подат-
кової та бюджетної політики на економіку 
окремих областей та держави в цілому. 

За результатами наукових досліджень 
В.П. Вишневським розроблено наукову 
концепцію фінансового механізму регулю-
вання виробничого потенціалу; концепцію 
оподаткування підприємств, що створює 
передумови для формування податкового 
режиму, сприятливого по відношенню до 
вітчизняного товаровиробника; обґрунто-
вано систему принципів оподаткування, що 
відповідає інституційним особливостям 
етапу ринкової трансформації економіки; 
запропоновано науково-методичні реко-
мендації щодо вдосконалення складу, 
структури і механізму обчислення подат-
ків, сплачуваних підприємствами, бухгал-
терського обліку фінансових результатів 
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господарської діяльності, виконано оцінку 
еволюції монетарних механізмів після сві-
тової фінансово-економічної кризи,  обґру-
нтовано напрями становлення смарт-про-
мисловості в Україні у функціональному, 
галузевому та просторовому аспектах; роз-
роблено комплекс рекомендацій щодо по-
датково-бюджетних і фінансово-кредитних 
механізмів розвитку смарт-промисловості в 
Україні. 

Результати наукових досліджень 
В.П. Вишневського були використані в за-
конотворчій діяльності (при розробці По-
даткового кодексу України, законів Украї-
ни "Про систему оподаткування", "Про 
оподаткування прибутку підприємств", 
"Про податок на додану вартість", "Про 
місцеві податки і збори" та ін.), а також 
при розробці Концепції державної промис-
лової політики України, Концепції органі-
заційно-економічного механізму стабіліза-
ції промислового виробництва. Окремі 
пропозиції впроваджено у практичну дія-
льність промислових підприємств.     

За результатами наукової роботи ним 
опубліковано більше 100 наукових робіт, у 
тому числі 4 одноосібні монографії та по-
над 10 у співавторстві, статті у відомих ук-
раїнських та зарубіжних журналах, зокрема 
"Економіка України", "Фінанси України", 
"Вопросы экономики", "Мировая экономи-
ка и международные отношения", "Terra 
Economicus", "Environment, Development 
and Sustainability", "International Journal of 
Governmental Financial Management", 
"Journal of Tax Reform".       

В.П. Вишневський є членом редколе-
гій журналів "Економіка промисловості", 
"Економічний вісник національного гірни-
чого університету", "Економіка та право", 
членом спеціалізованої вченої ради 
Д 11.151.01 в Інституті економіки промис-
ловості НАН України для захисту дисерта-

цій на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук. 

В.П. Вишневський веде плідну робо-
ту з підготовки наукових кадрів. Під його 
керівництвом захищено 4 докторські та 16 
кандидатських дисертацій з проблем по-
датково-бюджетного та грошово-кредит-
ного регулювання розвитку економіки. Він 
виступав офіційним опонентом при захисті 
ряду докторських і кандидатських дисер-
тацій на фінансову і податкову проблема-
тику, деякий час був членом експертної 
ради МОН України з питань проведення 
експертизи дисертаційних робіт за спеціа-
льністю "Гроші, фінанси та кредит". 

В.П. Вишневський бере активну уч-
асть у роботі вищої школи, підтримує тісні 
наукові зв’язки з фахівцями-фінансистами 
інститутів НАН України, МОН України, 
Міністерства фінансів України, Державної 
фіскальної служби України.    

За цикл робіт "Теоретичні основи і 
методичне забезпечення формування ефек-
тивного механізму розподілу прибутку" 
нагороджений медаллю НАН України із 
премією для молодих учених (1991 р.), за 
монографію "Уход от уплаты налогов: тео-
рия и практика" (у співавторстві з 
А.С. Вєткіним) – дипломом ІІІ ступеня все-
українського конкурсу наукових моногра-
фій, присвяченого пам'яті М. Туган-Бара-
новського (2004 р.).  

Плідна наукова діяльність В.П. Виш-
невського забезпечила його високий авто-
ритет серед науковців, фахівців з фінансів, 
грошового обігу і кредиту, працівників фі-
скальної служби, комерційних банків і 
промислових підприємств. 

Колектив працівників та авторів жур-
налу "Економіка промисловості" приєд-
нується до привітань колег, учнів та по-
слідовників Валентина Павловича Виш-
невського.  

 
Щиро вітаємо Валентина Павловича Вишневського з 60-річчям! 

Бажаємо шановному ювіляру здоров'я, бадьорості,  
нових творчих ідей та перспективних проектів! 
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