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60-річчя члена-кореспондента НАН України 
І.Г. МАНЦУРОВА

Ігор Германович Манцуров народився 4 лип-
ня 1953 р. Навчався в Київському інституті 
народного господарства ім. Д.С. Коротченка 
(нині — Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ). 
Науково-педагогічна діяльність І.Г. Манцу-
рова, вченого-економіста в третьому поко-
лінні, розпочалася в 1977 р. Він працював на 
посадах старшого викладача, доцента, а з 
2004 р. завідує кафедрою статистики КНЕУ. 
У 1980 р. Ігор Германович захистив канди-
датську, а в 2005 р. — докторську дисертацію 
в галузі економічних наук; здобув учене 
звання професора. У 2009 р. його було удо-
стоєно почесного звання «Заслужений еко-
номіст України», а в 2012 р. — обрано членом-
ко респондентом НАН України.

І.Г. Манцуров має значний досвід успіш-
ної роботи за кордоном. Так, у 1988 р. він 
обіймав посаду професора Національного 
університету Республіки Мозамбік, а невдо-
взі заснував і очолив департамент статисти-
ки, макроекономіки та інституціональних 
перетворень Інституту африканських дослі-
джень у столиці республіки Мапуту.

У 1990 р. Ігор Германович працював у спе-
ціалізованих агентствах Організації Об’єд-

наних Націй, беручи безпосередню участь у 
розробленні та впровадженні програм ООН 
з розвитку національних економік країн, які 
постраждали від національних конфліктів і 
війн, зокрема Анголи, Ліберії, Кенії, Уганди, 
Руанди, Бурунді, Республіки Мозамбік. Ви-
соко оцінюючи внесок І.Г. Манцурова в роз-
будову економік цих держав, Секретаріат 
ООН у 1997 р. призначив його регіональним 
координатором програм з розвитку націо-
нальних економік 14-ти країн Південно-Аф-
ри канського союзу. Зусиллями Ігоря Герма-
новича було підготовано й реалізовано Ком-
плексну програму соціально-еконо міч ного 
розвитку та інституціональних перетворень 
країн Південної Африки.

Досвід наукової, громадської та диплома-
тичної роботи, набутий під час виконання 
цих важливих завдань, одержав гідне засто-
сування в багатогранній діяльності І.Г. Ман-
цурова на Батьківщині. Його наукові здо-
бутки стали вагомим внеском у становлення 
самодостатньої вітчизняної економіки. Зо-
крема, починаючи з 2001 р., він керує про-
ектом Всесвітнього банку з розвитку при-
ватного сектора в Україні, спрямованим на 
створення засобами міжнародної спільноти 
нових інституціональних механізмів управ-
ління економікою країни. Ігор Германович 
представляє Україну як міжнародний екс-
перт ООН у складі робочих груп на пред-
ставницьких форумах з питань розвитку на-
ціональної економіки в умовах посилення 
тенденцій глобалізації та загострення кон-
курентної боротьби у світі.

Уже п’ятий рік І.Г. Манцуров очолює 
Науково-дослідний економічний інститут 
(НДЕІ) Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України, який має беззапере-
чний авторитет серед наукових установ та-
кого профілю з пріоритетних проблем роз-
витку економіки нашої держави. Глибокі 
фахові знання, лідерські якості, мудрість і 
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відповідальність допомогли Ігорю Германо-
вичу згуртувати колектив Інституту навко-
ло ідеї побудови в Україні розвиненої соці-
ально орієнтованої ринкової економіки.

Сьогодні І.Г. Манцуров — автор понад 
160 наукових праць (зокрема 11 одноосібних 
і 12 колективних монографій), спрямованих 
на вирішення актуальних проблем держав-
ного регулювання, інституціональної еко-
номіки, статистики, інформаційно-аналі-
тич ного забезпечення державного управлін-
ня. Крім того, він автор і науковий редактор 
2 підручників та 5 навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки України, 
опублікованих у 2006–2010 рр. Високий авто-
ритет фахівця у сфері розроблення методоло-
гії стратегічного планування збалансованого 
розвитку держави, інформаційно-аналі тич-
ного, методичного й організаційного забезпе-
чення програм економічного і соціального 
розвитку на макро- та мезорівні, формування 
системи заходів економічної політики держа-
ви та механізму їх реалізації сприяє тому, що 
дослідження Ігоря Германовича широко відо-
мі не лише в нашій країні, але й за її межами.

І.Г. Манцуров бере постійну участь у роз-
робленні пропозицій, рекомендацій, прогно-
зів і програм для Адміністрації Президента, 
Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі та 
інших центральних органів виконавчої вла-
ди. Професійна компетентність, досконале 

знання проблем розвитку світової та націо-
нальної економіки забезпечують йому авто-
ритет серед співробітників, представників 
владних структур, вітчизняних і закордон-
них учених, громадськості.

Свої актуальні та перспективні наукові 
ідеї Ігор Германович представляє на чис-
ленних конференціях, форумах, засіданнях 
круглих столів в Україні та країнах близького 
і далекого зарубіжжя, що сприяє вироб-
ленню обґрунтованих науково-практичних 
реко менд ацій, спрямованих на підвищення 
ефективності управлінської та регуляторної 
діяльності на рівні як держави, так і між-
народних організацій.

Значну увагу І.Г. Манцуров приділяє пи-
танням підготовки наукових кадрів вищої 
кваліфікації. Серед його учнів — 4 доктори і 
8 кандидатів економічних наук.

Свій високий ювілей Ігор Германович зу-
стрічає сповнений енергії і нових творчих 
планів. Колектив НДЕІ, наукова спільнота, 
колеги й учні бажають йому міцного здо-
ров’я, успіхів у всіх починаннях, а також на-
снаги, щоб і надалі втілювати в життя свої 
плідні ідеї та задуми, всебічно сприяти фор-
муванню національної економіки інновацій-
ного типу, розвитку вітчизняного економіч-
ного, наукового й освітнього потенціалу та 
виховувати майбутнє держави — сучасних 
фахівців європейського рівня, здатних за-
безпечити добробут і процвітання України.




