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▶ Presents evidence that indicates the existence of a "life cycle" for
each of the core economic theories
▶ Seeks to better understand the contemporary failures of economic
policy
▶ Places 'innovation' as a new concept within political economy
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This book finds that the R&D and technological innovation of a country is not a result,
but a factor, of sustained economic growth. Bazhal develops Schumpeter's theory
to argue that genuine economic growth - especially in transitioning and developing
countries - is only possible with innovation. With a particular focus on the work of
Ukrainian economists, Tugan-Batanobvsky and Vernadsky, the text seeks to move the
discipline forward and explain why innovation has become a primary factor of economic
development in recent decades and why its role will become even more dominant in the
future.
Chapters interrogate whether modern economic theory can explain how we ensure
the effective functioning of the market economy. The book shows that explanations of
economists and politicians regarding the nature of the current economic and financial
crisis, and the causes of huge gaps in levels of wealth in market economies, demonstrates
that there are not enough satisfactory answers to this question.
•Представляє докази існування "життєвого циклу" основних економічних
теорій
•Шукає пояснення сучасних невдач економічної політики
•Позиціонує «інновації» як нову концепцію в рамках політичної економії
У книзі доводиться, що наукові дослідження і розробки та технологічні
інновації країни є не результатом, а фактором забезпечення економічного
зростання. Бажал розвиває теорію Шумпетера для аргументації висновку, що
справжнє економічне зростання, особливо в країнах з перехідною
економікою та країнах, що розвиваються, можливе лише через інновації.
Використовуючи у тому числі розробки українського економіста ТуганБарановського, текст книги намагається розвинути теорію і пояснити, чому
інновації стали основним фактором економічного розвитку останніх десятиліть
і чому їхня роль стане ще більш домінуючою у майбутньому. Розділи книги
з’ясовують, чи може пануюча економічна теорія пояснити, як ми
забезпечуємо ефективне функціонування ринкової економіки. У книзі
показано, що пояснення економістів та політиків щодо природи сучасної
економічної та фінансової кризи, причин величезних розривів у рівнях
добробуту ринкових економік свідчать про відсутність задовільних відповідей
на ці питання.
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