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НАШ АНОНС 

 
ДО ДУМКИ ВЧЕНИХ СЛІД ПРИСЛУХАТИСЯ 

 
Наприкінці минулого року київський видавничий центр «Академія» випустив 

у світ наукову монографію «Криза економіки – не криза науки». Її автор – доктор 

економічних наук, директор Інституту відкритої політики Михайло Довбенко, 

якого по праву вважають в Україні найкращим знавцем життя і наукових досягнень 

економістів – лауреатів Нобелівської премії. Дослідженню теоретичних концепцій, 

оригінальних проектів, вкладу цих учених у розвиток світової економічної думки він 

присвятив чимало своїх наукових робіт. Зокрема, монографію «Видатні незнайомці»  

(1995, 2000), підручник «Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія» 

(2005), відповідні розділи в підручниках «Історія економічних вчень» (2004), 

«Економічна теорія» (2004), підготовлених ним у співавторстві. Як економіст- 

професіонал важливим завданням вченого вважає наполегливо «доносити фахову  

думку до широкого загалу». 

Неодноразові заяви про занепад сучасної економічної теорії не витримують 

випробування практикою. Промовисто спростовують їх новаторські ідеї вчених- 

економістів, відзначених найпрестижнішою нагородою в сучасному світі. «Ми 

зобов’язані звернутися до фундаментальних положень економічної теорії як основи 

визначення стратегії розвитку держави на найближчі десятиліття», – наголошує 

автор у передмові. Використання їх не раз виводило людство із криз, живило його 

прогрес. За підрахунками М. Довбенка, лише в 1975–1998 рр. у світі зафіксовано 

158 валютних, 54 банківські і 32 комплексні кризи, які вдалося подолати. 

Економічне буття потребує нових знань, без яких воно неспроможне вийти на 

нові орбіти свого розвитку, а економічні кризи часто є найпотужнішим джерелом  

прогресу науки як фактора економічного зростання – такий лейтмотив монографії. 

Про все це автор полемічно розмірковує в розділах нової книги: 1. Особливості 

розвитку суспільства на межі II–III тисячоліть. 2. Динамічність еволюції 

економічних знань. 3. Дослідження проблем людського фактора – провідний 

напрям розвитку економічної теорії. 4. Удосконалення ринкової системи економіки 

– вектор еволюції інтелектуального знання. 5. Новітній інструментарій прикладного 

аналізу в економічній теорії. 6. Формалізація економічних досліджень. 7. Українська 

економічна думка та її нобелівська перспектива. 8. Відображення динамічності 

економічної теорії в освіті. 

Видання становить безперечний інтерес для вчених-економістів, державних 

службовців, збагатить непересічною інформацією студентів і всіх небайдужих до 

ролі економічної теорії в глобалізованому світі. 
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