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Становлення незалежної 
національної держави передбачає 
кардинальну трансформацію її 
економічної системи, поступове 
входження у глобалізований економічний 
простір, переосмислення і упровадження 
досягнень світової економічної теорії та 
практики. 

У цих умовах економічна думка в 
Україні зазнає глибоких зрушень, у 
результаті яких з’являються нові 
економічні явища і категорії, виникає 
нагальна потреба їх осмислення і 
засвоєння людьми практичного бізнесу 
(банкірами, підприємцями, 
фінансистами), політиками, а також 
численною армією викладачів, студентів 
і аспірантів навчальних закладів 
економічного профілю. Цю потребу 
певною мірою може задовольнити ре-
цензована робота1, підготовлена групою 
відомих представників економічної на-
уки. 

Автори словника творчо і критично 
підійшли до вже наявних подібних 
видань, давши при цьому своє 
визначення і тлумачення понад 8000 
поняттям зі сфери економічних відносин, 
у тому числі 85 економічним законам. 
Причому весь комплекс обґрунтованих у 
словнику економічних категорій і законів 
оброблено з єдиних позицій, 
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забезпечивши таким чином його 
методологічну цілісність. За обсягом 
наведеного матеріалу, обґрунтованістю і 
докладністю тлумачень даний словник 
цілком виправдовує своє призначення як 
видання енциклопедичного характеру. 

Слід зауважити, що сьогодні ринок 
економічної літератури у відповідь на 
бурхливе зростання зацікавленості в 
економічних знаннях активно 
поповнюється. У таких умовах 
рецензована робота вигідно відрізняється 
від інших відомих економічних 
довідкових видань тим, що містить 
більше визначень і обґрунтувань 
економічних законів, у ній уведено в 
науковий обіг ряд нових економічних 
законів, понять і категорій, чіткіше і 
послідовніше показано позитивні й 
негативні теоретико-методологічні та 
практичні аспекти багатьох напрямів 
сучасної економічної теорії, у тому числі 
й погляди визначних представників 
різних наукових шкіл і течій, а також 
лауреатів Нобелівської премії з 
економіки. Перевагою довідника є і те, 
що для обґрунтування ряду нових 
положень і для підтвердження нових 
тенденцій розвитку традиційних 
застосовано сучасний статистичний 
матеріал, у тому числі й із зарубіжних 
джерел. 

У словнику відображено 
позитивний досвід розвинутих країн у 
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певних ланках еволюції економічної 
системи, що може бути корисним для 
перебудови економіки України. 
Заслуговують на увагу по-новому 
наведені в роботі проблеми 
інтернаціоналізації, інтеграції та 
глобалізації економіки, а також нові 
підходи до управління економікою, 
зокрема на основі використання сучасних 
форм і видів маркетингових досліджень, 
практичне спрямування видання за 
рахунок включення нових показників, 
індексів, критеріїв, коефіцієнтів. 

Разом із тим рецензована робота 
має певні недоліки. 

1. За змістом словник відображає 
більшою мірою теорію та практику 
економічного життя розвинутих країн 
Заходу, хоча не всі досягнення ринкової 
економіки знайшли своє відображення в 
роботі. Зокрема, це стосується 
організаційно-економічних аспектів 
теорії та практики прийняття 
управлінських рішень. 

2. Реальну сучасну економічну 
дійсність України (законодавчі та норма-
тивні акти, досягнення економічної на-
укової думки, приклади з практики) по-
дано у словнику недостатньо, а деякі 
описи подій минулого, які автори ви-
користовують як приклади, наведено 
недоречно (стор. 147, т. 1, стор. 128, т. 2 
та ін.). 

Зазначені недоліки в цілому не 
можуть змінити загальної високої оцінки 
роботи, що рецензується. Широке 
охоплення матеріалу, якісне викладання,  
насиченість практичними матеріалами, 
формулами роблять довідник цінним 
посібником для широкого кола 
користувачів. Написана з урахуванням 
досягнень сучасної економічної думки ця 
книга є корисною для тих, кого цікавлять 
актуальні економічні проблеми. 

 





 


