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Розглядаються деякі аспекти осучаснення  політичної економії.

На початку зробимо застереження. Мова 
піде не про філософію господарства, а про фі-
лософію економічної науки. Тобто того, що з 
XIX ст. відоме як “economics”.

Автор статті знайомий із значною кіль-
кістю навчальних посібників і підручників з 
політекономії. Дисертацію на здобуття нау-
кового ступеня кандидата економічних наук 
захистив 23 грудня 1976 р. за спеціальністю 
“Політична економія”. У ті часи шифр цієї 
спеціальності був 08.00.01. Це вказувало на 
те, що політекономія вважалася чільною  по-
між економічних наук.

Автор не претендує на роль великого ре-
форматора політекономії, але стверджує:  
політекономію слід очистити від зайвого і 
другорядного і вона має стати філософією 
економіки.

Для аналогії зазначимо, що правники ма-
ють цілу низку галузевих підручників і на-
вчальних посібників (“Цивільне право”, “Гос-
подарське право”, “Спадкове право” тощо). 
У правників є й підручники з філософії пра-
ва. Авторитетом вважається Владик Сум-
батович Нерсесянц. Якщо правники мають 
“Філософію права”, то чому б економістам не 
мати “Філософію економіки”? Найкраще для 
цієї ролі підходить саме політекономія.

Проаналізуємо зміст кількох підручників 
з політекономії.

Почнемо з книги “Политическая эконо-
мия. Учебник”. Под ред. К. В. Островитяно-
ва, Д. Т. Шепилва, Л. А. Леонтьева, И. Д. Лап- 
тева, И. И. Кузьминова, Л. М. Гатовского. — 
М.: Госполитиздат, 1954. — 640 с. Цю книгу 
іменуватимемо “Політекономія Островитя-

нова”. Книга охоплює як капіталізм, так і со-
ціалізм. У передмові зазначається, що вели-
чезне значення для роботи над підручником  
мала економічна дискусія 1951 р., органі-
зована ЦК КПРС. На час публікації книги  
Й. В. Сталін вже помер (чи, можливо, його 
отруїли), але публічно його ще не критикува-
ли. У книзі Й. В. Сталін не згадується, кни-
гу можна вважати підсумком сталінської епо-
хи у сфері політекономії. У цьому підручни-
ку до теми капіталізму належали такі розді-
ли і глави:

•	 Розділ	 перший.	 Докапіталістичні	 спо-
соби виробництва.

•	 Глава	 І.	 Первіснообщинний	 спосіб	 ви-
робництва.

•	 Глава	 ІІ.	 Рабовласницький	 спосіб	 ви-
робництва.

•	 Глава	 ІІІ.	 Феодальний	 спосіб	 вироб-
ництва.

•	 Розділ	 другий.	 Капіталістичний	 спосіб	
виробництва.

•	 А.	Домонополістичний	капіталізм.
•	 Глава	 IV.	 Товарне	 виробництво.	 Товар 

і гроші.
•	 Глава	 V.	 Капіталістична	 проста	 коопе-

рація і мануфактури.
•	 Глава	 VI.	 Машинний	 період	 капіта-

лізму.
•	 Глава	VII.	Капітал	і	додаткова	вартість.	

Основний економічний закон капіта-
лізму.

•	 Глава	VIII.	Заробітна	плата.
•	 Глава	ІХ.	Накопичення	капіталу	і	зубо-

жіння пролетаріату.
•	 Глава	Х.	Кругообіг	і	обіг	капіталу.
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•	 Глава	ХІ.	Середній	прибуток	і	ціна	ви-
робництва.

•	 Глава	ХІІ.	Торгівля,	кредит	і	грошовий	
обіг.

•	 Глава	ХІІІ.	Земельна	рента.	Аграрні	від-
носини за капіталізму.

•	 Глава	XIV.	Національний	доход.
•	 Глава	XV.	Відтворення	суспільного	ка-

піталу.
•	 Глава	XVI.	Економічні	кризи.
•	 Б.	Монополістичний	капіталізм	—	імпе-

ріалізм.
•	 Глава	XVII.	Імперіалізм	—	вища	стадія	

капіталізму. Основний економічний за-
кон монополістичного капіталізму.

•	 Глава	XVIII.	Колоніальна	система	імпе-
ріалізму.

•	 Глава	XIX.	Історичне	місце	 імперіаліз-
му.

•	 Глава	XX.	Загальна	криза	капіталізму.
•	 Глава	XXI.	Поглиблення	загальної	кри-

зи капіталізму після Другої світової  
війни.

Чомусь не мала свого номера глава “Еко-
номічні вчення епохи капіталізму”.

Аналізуючи зміст підручника, можна ді-
йти висновків, що багато глав пропагандист-
ські спрямовані. Перші три глави — це сфера 
дисципліни “Економічна історія світу”.

У главі ІХ зубожіння пролетаріату викли-
кає посмішку, бо якщо й було не лише зубо-
жіння, а й голодомори, то такі явища еконо-
мічно розвиненим капіталістичним країнам 
притаманними не були. Зубожіння слід було 
шукати в СРСР.

Отже, захоплення політекономія сталін-
ських часів викликати не може.

Перенесемо наші погляди на брежнєвські 
часи і поглянемо, про що ж писали тоді під-
ручники з політекономії капіталізму. У полі 
зору перебуває наступна книга: Брегель Э. Я.
Политическая экономия капитализма. Из-
дание 2-е, дополненное. — М.: Международ-
ные отношения, 1969. — 640 с. Далі цю книгу 
називатимемо “політекономія Брегеля”. Має 
вона 22 глави:

•	 I. Товарне виробництво.
•	 II. Гроші.
•	 III. Капітал і додаткова вартість.

•	 IV. Заробітна плата.
•	 V. Відтворення і накопичення капіталу.
•	 VI. Концентрація і централізація капі-

талу. Концентрація виробництва і моно-
полії.

•	 VII. Загальний закон капіталістичного 
накопичення і особливостей його дії в 
епоху монополістичного капіталізму.

•	 VIII. Кругообіг і обіг капіталу.
•	 IX. Прибуток і ціна виробництва. Мо-

нопольний прибуток і монопольна ціна.
•	 X. Торговельний капітал і торговельний 

прибуток.
•	 XI. Позичковий капітал і кредит. Банки 

та їх нова роль в епоху імперіалізму.
•	 XII. Фінансовий капітал і фінансова 

олігархія.
•	 XIII. Грошовий обіг і його розлад в умо-

вах сучасного капіталізму.
•	 XIV. Земельна рента і аграрні відносини 

за капіталізму.
•	 XV. Відтворення суспільного капіталу.
•	 XVI. Економічні кризи і їх особливості 

в епоху імперіалізму.
•	 XVII. Капіталістична система світового 

господарства.
•	 XVIII. Імперіалізм як особлива і остан-

ня стадія капіталізму.
•	 XIX. Розкол світу на дві системи та бо-

ротьба між ними.
•	 XX. Крах колоніалізму і проблеми еко-

номічного розвитку країн, що звільни-
лися.

•	 XXI. Державно-монополістичний капі-
талізм.

•	 XXII. Критика буржуазних і реформіст-
ських теорій імперіалізму.

Рукопис підручника — Еноха Яковича 
Брегеля “Политическая экономия капита-
лизма” було здано у набір 20 грудня 1967 р. 
Цей процес, очевидно, відбувся досить швид-
ко, бо 25 січня 1968 р. книга була підписана до 
друку. Опублікована вона 1969 р. Наклад — 
70 тис. примірників. У київських книжкових 
крамницях підручник з’явився, як здається, у 
травні-червні 1969 р. Коштувала книга 1 руб. 
87 коп. За тих часів це була досить значна 
ціна (якщо враховувати, що студентська сти-
пендія становила 35 рублів). Тоді чомусь іс-
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нував дефіцит підручників з політекономії. 
Книга Е. Я. Брегеля користувалася попитом. 
Один примірник придбав і автор цих рядків.

Було відомо, що Е. Я. Брегель — доктор 
економічних наук і професор. Як це не див-
но,  не був членом Комуністичної партії Ра-
дянського Союзу. Це рідкісне явище, але воно 
інколи траплялося. Безпартійні професори і 
доктори, як правило, працювали в ті часи 
у системі Академії наук. Поміж вузівських  
викладачів політекономії безпартійних не 
було.

Згодом з’явилася інформація, що Е. Я. Бре-
гель вирішив дожити свого віку та померти в 
Ізраїлі — на історичній батьківщині своєї на-
ції. Це він і вчинив. З бібліотек негайно було 
вилучено і знищено його підручник. Очевид-
но, значна частина з 70-тисячного накладу 
зникла з книжкових полиць. Сталось це не 
через те, що книжка суперечила “безсмертно-
му марксизму-ленінізму”, а тому, що симпатії 
радянського керівництва були не на боці Ізра-
їлю. Воно симпатизувало арабам, хоча з точ-
ки зору рівня соціально-економічного роз- 
витку капіталістично-демократичний Ізраїль 
мав би подобатися більше, ніж автократично-
феодальні режими арабських країн. До речі,  
як подейкують, дружина Генерального се-
кретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва 
була єврейкою. Примірник книги Е. Я. Бре-
геля, який є в особистій бібліотеці автора 
цих рядків, не лише нагадує йому про щас-
ливі студентські роки, а й слугує прикладом 
тих аспектів, які висвітлювала дисципліна 
“Політична економія капіталізму” за радян-
ських часів, тобто у “дніпропетровську еру”. 
Молодим читачам нагадаємо, що вона зникла 
на початку 1980-х років після смерті лідерів  
СРСР — Л. І. Брежнєва, К. У. Черненка та  
Ю. В. Андропова.

“Донецька ера” в історії України започат-
кувалася взимку 2010 р.

Як бачимо, радикальні відмінності між по-
літекономіями Островитянова і Брегеля — 
відсутні. Нічого дивного у цьому немає. Оби-
дві книги створені за соціалістичних часів. 
Соціалізм же — він і в Африці соціалізм.

Тут варто розповісти історичну бувальщи-
ну, почуту кілька десятків років тому з вуст 

сина одного з дуже високих функціонерів 
КПРС.

Після Другої світової війни була популяр-
ною фраза одного з кремлівських очільни- 
ків — В. М. Молотова: “Всі нації прийдуть до 
соціалізму!”

На одному з урочистих заходів в Оде-
сі виступав перший секретар Одеського об-
кому Компартії України О. І Кириченко. 
(1908–1975 рр.). Закінчуючи виступ, він ба-
дьоро вигукнув: “Всі нації прийдуть до капі-
талізму!” Цей партійний бос вимовив “капі-
талізм” випадково. Мав на увазі соціалізм.  
У залі — мертва тиша. Секретар же сподівав-
ся на гучні аплодисменти. Він знову повто-
рив свою фразу. І знову — тиша. Він знову  
повторив і знову — жодних аплодисментів. 
Спантеличено сів у президії на своє місце. До 
нього нахилилися і запитали: “Ви здогадуєте-
ся, що сказали?” Далі пояснили йому казус. 
Той зблід: “Невже я отаке сказав?” Вибігає 
з-за столу президії, вбігає у свій кабінет і ви-
сокочастотним урядовим телефоном телефо-
нує Й. Сталіну у Кремль: “Йосип Віссаріоно-
вич, я ось щойно отаке помилково бовкнув!” 
Й. Сталін відповів: “Сучий син, добре, що ти 
мені особисто зателефонував”. Репресій не 
було. Очевидно, обмежилися партійним стяг-
ненням. Потім у О. І. Кириченка була досить 
блискуча кар’єра.

Через кілька десятків років після цього ка-
зусу виявилося, що партійний функціонер 
мав рацію — нації попрямували від соціаліз-
му до капіталізму. Дехто — чітко, дехто — як 
вівці. Останнє властиве Україні.

Переводимо погляди на вітчизняні постра-
дянські підручники з політекономії. Наступ-
ною книгою є: Політична економія: Навч. 
посібник / Г. А. Оганян, В. С. Паламарчук, 
А. П. Румянцев та ін. За заг. ред. Г. А. Ога-
няна. — К.: МАУП, 2003. — 520 с. Далі цю 
книгу будемо називати “політекономія Ога-
няна”. Книга містила 6 розділів та додаток:

•	 Розділ 1. Загальні засади економічного 
розвитку.

•	 Розділ 2. Загальні основи ринку.
•	 Розділ 3. Суб'єкти ринкової економіки.
•	 Розділ 4. Економічне зростання і соці-

ально-економічний прогрес.
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•	 Розділ 5. Формування і розвиток сучас-
них соціально-економічних систем.

•	 Розділ 6. Світове господарство і міжна-
родні економічні відносини.

•	 Додаток. Нарис з історії економічних 
вчень країн ринкової економіки.

•	 Список використаної та рекомендова-
ної літератури. 

Як бачимо, політекономія Оганяна, на від-
міну від політекономії Брегеля, не містить, 
передусім, пропагандистських розділів про 
те, що: 

•	 імперіалізм	—	особлива	і	остання	стадія	
капіталізму;

•	 світ	 розколено	 на	 дві	 системи	 і	 між	
ними точиться боротьба;

•	 відбувся	крах	колоніалізму;
•	 виник	 державно-монополістичний	 ка-

піталізм, за яким негайно настане соці-
алізм;

•	 буржуазні	і	реформістські	теорії	імпері-
алізму слід критикувати.

З шести розділів політекономії Оганяна 
лише один трохи збігається з політекономією 
Брегеля. Це — 6-й розділ політекономії Ога-
няна “Світове господарство і міжнародні еко-
номічні відносини”. Якщо такий розділ роз-
глядати як  політику у сфері економіки, то  
він має право на існування у книзі з політеко-
номії. До речі, сучасні англомовні підручни-
ки з міжнародних економічних відносин ма-
ють назву “International Political Economy”. 
Якщо політекономію трактувати як філосо-
фію економіки, то без цього розділу можна й 
обійтися. 

Оскільки автор цих рядків давно знайо-
мий з Г. А. Оганяном, то якось при нагоді за-
питав його, чи вважає він створену під його 
керівництвом книгу геніальною? Відповідь 
була: “Ні”. Все ж таки слід зазначити, що це — 
досить гарна книга на тлі інших книг з політ-
економії.

У поле зору потрапила і така книга. Еконо-
мічна теорія: Політекономія: Підручник / 3а 
ред. В. Д. Базилевича. 7-е вид., стереотип. — 
К.: 3нання–Прес, 2008. — 719 с. Називатиме-
мо цю книгу “політекономією Базилевича”.  
З бібліографічної довідки випливає, що під-
ручник є стереотипним. Можливо, за радян-

ських часів це поняття зустрічалося в автор-
ському праві. У чинному ж Законі України 
“Про авторське право і суміжні права” понят-
тя “стереотипний” — відсутнє. Воно означало, 
що зміст кожного наступного накладу (тира-
жу) підручника не змінюється або ж зміню-
ється несуттєво. За радянських часів це мало 
неабияке значення для гонорару. За стерео-
тип платили авторам щоразу менший гоно-
рар, а то й зовсім не платили. В анотації за-
значається, що книга є підручником нового 
покоління. Розділи книги:

•	 Розділ І. Загальні засади теорії еконо-
мічного розвитку суспільства.

•	 Глава 1. Предмет і метод економічної 
теорії.

•	 Глава 2. Економічні потреби суспіль-
ства. Економічні інтереси.

•	 Глава 3. Економічна система суспіль-
ства. Відносини власності. 

•	 Глава 4. Закономірності та особливості 
розвитку перехідних економік.

•	 Глава 5. Форми організації суспільного 
виробництва та їхня еволюція.

•	 Глава 6. Теорія грошей і грошового обігу.
•	 Розділ II. Теоретичні основи ринкової 

економіки. 
•	 Глава 7. Ринкова економіка: суть, струк-

тура та інфраструктура.
•	 Глава 8. Попит і пропозиція. Теорія рин-

кової рівноваги. 
•	 Глава 9. Конкуренція і монополія у рин-

ковій економіці. 
•	 Глава 10. Підприємництво у ринковій 

економіці.
•	 Глава 11. Капітал. Витрати виробництва 

і прибуток.
•	 Глава 12. Ринкові відносини в аграрно-

му секторі економіки.
•	 Глава 13. Доходи, їхні джерела й роз-

поділ.
•	 Глава 14. Економіка невизначеності, ри-

зику і страхування. 
•	 Розділ III. Основи макроекономічної 

теорії.
•	 Глава 15. Національне виробництво 

і відтворення. 
•	 Глава 16. Макроекономічна нестабіль-

ність і економічне зростання. 
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•	 Глава 17. Фінансова система.
•	 Глава 18. Кредитна система. 
•	 Глава 19. Урядове регулювання націо-

нальної економіки. 
•	 Глава 20. Теоретичні аспекти ринкової 

трансформації економіки України.
•	 Розділ IV. Закономірності розвитку сві-

тового господарства.
•	 Глава 21. Інтернаціоналізація господар-

ського життя і світовий ринок.
•	 Глава 22. Глобалізація економіки та за-

гальноцивілізаційні проблеми людства. 
•	 Альфред Нобель.
•	 Лауреати Премії Банку Швеції з еконо-

мічних наук пам’яті Альфреда Нобеля.
•	 Глосарій.
•	 Післямова.
Без сумніву, політекономія Базилевича 

має право на існування, хоч реформаторства 
у ній не дуже помітно. Важко погодитися, що 
це — підручник нового покоління. Цю книгу 
таким підручником можна вважати, коли за 
точку відліку брати підручники соціалістич-
них часів.

Далі мова піде про книгу, яка була непере-
січним явищем у часи “застою”.

Аникин А. В. Юность науки. Жизнь и 
идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 
Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Политиздат, 
1975. — 384 с.

Перше її видання було 1971 р. Переклади 
книги у Чехословаччині та Німеччині були 
опубліковані 1974 р. Наклад другого видан-
ня — 50 тис. примірників.

Книга А. В. Анікіна написана у науково-
популярній формі і в часи “застою” була ори-
гінальною. Хто її не читав — той не політеко-
ном. Книгу опрацював і автор цих рядків для 
складання, здається 1976 р., екзамену кан-
дидатського мінімуму з “Історії економіч-
них вчень”. Можливо, ця книга запозичила 
інформацію, що міститься у книзі R. L. Hei-
lbroner. The Worldly Philosophers. The Lives, 
Times and Ideas of the Great Economic Think-
ers. 3rd ed. — N.Y., 1968.

Назви глав:
•	 1. Біля джерел.
•	 2. Золотий фетиш і науковий аналіз:          
          меркантилісти.

•	 3. Вельмишановний сер Вільям Петті.
•	 4. Буагільбер, його епоха і роль.
•	 5. Джон Ло — авантюрист і пророк.
•	 6. До Адама.
•	 7. Франклін і політична економія за 
          океаном.
•	 8. Доктор Кене і його секта.
•	 9. Мислитель, міністр, людина: Тюрго.
•10. Шотландський мудрець: Адам Сміт.
•11. Творець системи: Адам Сміт.
•12. Геній із Сіті: Давид Рікардо.
•13. Завершення системи: Давид Рікардо.
•14. Навколо Рікардо і після.
•15. Економічний романтизм: Сісмонді.
•16. “Школа Сея” і внесок Курно.
•17. Економічний націоналізм: Фрідріх 
         Ліст.
•18. Прекрасний світ утопістів: Сен-Сімон

    і Фур’є.
•19. Роберт Оуен і ранній англійський со-
         ціалізм.
На жаль, А. В. Анікін не склав резюме для 

кожної із глав, щоб чіткіше було видно вне-
сок кожного з класиків домарксового періоду 
у політичну економію. Це зробив автор цих 
рядків, який має наміри опублікувати колись 
набагато ширший варіант цієї статті.

Отже, час підбити підсумки. Автор цієї 
статті не претендує, що він повно і всебічно 
збагнув погляди й досягнення економістів 
домарксового періоду та перевершив досяг-
нення вітчизняних політекономів. Завдання 
полягало в тому, щоб зрозуміти, коли вини-
кла політична економія і які питання пере-
бували в її полі зору впродовж історичного 
плину часу.

Сформулюємо висновки.
1. Предмет політичної економії.
За Ш. Монтеск’є політекономія — нау-

ка про державне господарство. А. Сміт вва-
жав, що політекономія — наука, що вивчає 
об’єктивні закони виробництва, розподі-
лу і споживання матеріальних благ у сус-
пільстві. Завдяки працям Д. Рікардо полі-
текономія вперше перетворилася у систему 
знань про економічний базис суспільства. За  
Ж. Сісмонді політекономія — наука про вдо-
сконалення соціального механізму в інтере-
сах людського щастя. Політекономія за сво-
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їми абстрактними схемами має бачити живу 
людину. Фрідріх Енгельс вважав, що політе-
кономія є теоретичним аналізом сучасного 
буржуазного суспільства.

Фрідріх Ліст вважав політекономію не  
наукою про загальні закономірності розви-
тку господарства, а наукою про національ-
не господарство з визначальною роллю дер- 
жави.

Політекономів передусім цікавила така 
низка питань: товар, споживча і мінова вар-
тість товару, капітал, торговельний баланс, 
абстрактна і конкретна праця, проста і склад-
на праця, вартість товару, додаткова вартість, 
трудова теорія вартості, рента, прибуток, про-
цент, економічні закономірності, гроші, по-
датки, ціни, кредит, природна (економічна) 
людина, відтворення — просте і розширене, 
валовий і чистий прибуток та його обсяг, кон-
куренція, економічна система, розподіл пра-
ці, економічна політика, накопичення капіта-
лу, абсолютні і відносні переваги у міжнарод-
ній торгівлі, класи суспільства, пропозиція і 
попит, фактори виробництва. 

2. Вік політекономії.
Політична економія — досить стара наука. 

Якщо її витоки шукати у працях Аристотеля, 
то їй — понад 2300 років. Якщо за точку від-
ліку брати Антуана Монкретьєна, то вік по-
літекономії сягає 400 років. Понад 230 років 
минуло від публікації книги “Дослідження 
про природу і причини багатства націй” Ада-
ма Сміта.

Написано-переписано чимало за роки, що 
спливли.

Пам’ятаймо, що раніше політекономія 
була матір’ю всіх економічних наук, вона пи-
сала практично про все. Нині політекономія 
має бути не всеосяжною, а світоглядною. Не 
завадив би й підручник, який би запозичив зі 
спадщини політекономії світоглядні аспекти 
та містив би те, чого не було раніше.

3. Пропонована структура підручника 
з політекономії.

Як здається, підручник з політекономії 
має містити розділи про:

•	 онтологію	(вчення	про	буття);
•	 гносеологію	(вчення	про	пізнання);
•	 аксіологію	(вчення	про	цінності);

•	 філософію	 економіки	 на	 різних	 етапах	
розвитку людства;

•	 сутність	економіки;
•	 людину	 і	 довкілля	 (природне	 і	 сус-

пільне);
•	 людину	і	економіку;
•	 людство	і	довкілля;
•	 суспільство	і	економіку;
•	 економічну	свободу	 і	економічні	обме-

ження.
Зазначений перелік не є вичерпним і оста-

точним.
Автори підручників з політекономії поки-

що нагадують вовків, обставлених на полю-
ванні на них червоними прапорцями. Авто-
ри, як чистопородні вовки, бігають по колу, 
окресленому класичною політекономією, і не 
можуть з нього вирватися. А все ж таки для 
цього час назрів!

Відомо, що крім класичної фізики є ще й 
квантова. Можливо, це справедливо і щодо 
політекономії. Потрібна нова політекономія. 
Нинішній світ — це не той світ, який бачили 
А. Монкретьєн, В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, 
К. Маркс, В. Ленін, Й. Сталін, Мао Цзедун  
та інші вчені і державні діячі. Настав час  
політекономію очистити від засміченості і 
традиційності. Чи ж вдасться це комусь зро-
бити? 

4. Компроміс.
Може бути і компромісний варіант. Він 

полягає у тому, щоб  не чіпати “Політеконо-
мію”, і “Філософію економіки” створювати 
замість “Економічної теорії” (чи “Основ еко-
номічної теорії”).

На наш погляд, для майбутньої “Філософії 
економіки” могли б становити інтерес, зокре-
ма, такі напрацювання:

•	 підрозділ	1.2	у	згаданій	вище	“політеко-
номії Оганяна”;

•	 підрозділи	 1.2,	 2.1,2.2,	 2.3,	 3.1,	 3.2,	 3.3,	
5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 книж-
ки “Основи економічної теорії”: Навч.  
посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак,  
І. В. Саух. — К.: МАУП, 2005. — 328 с.

Допитливим читачам, які зацікавились те-
мою, можна рекомендувати ознайомитись із 
класичними роботами з політекономії, що на-
ведені нижче. 
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Традиційна політична економія не відповідає реаліям сучасного світу. 
Політична економія перевантажена аспектами, яким більше підходять га-
лузеві економічні науки. Політекономія має стати філософією економіки.

Традиционная политическая экономия не соответствует реали-
ям современного мира. Политэкономия оказалась перегруженной ас-
пектами, которым больше подходят отраслевые экономические науки. 
Политэкономия должна стать философией экономики.

Traditional political economy does not correspond to realities of contemporary 
world. The political economy turned out to be overloaded by aspects which are 
more fit for special economic sciences. The political economy is to be a philosophy 
of economics. 
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