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Предборський В. А. 

Економічна  теорія:підручник/ В. А. Предборський, 

Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко; під ред. В. А. Предборського. 

– Київ: Кондор, 2003. 

У підручнику розглянуто основний зміст економічної теорії 

з урахуванням новітніх наукових досягнень, здійснюється 

аналіз проблем економічної безпеки як частини сучасної 

економічної теорії. 

 

 

Політична економія: підручник/ за ред. Ю. В. Ніколенка. 

– Київ: ЦУЛ, 2009. 

У посібнику розкрито сутність, зміст і форми вияву системи 

економічних законів і категорій політичної економії, 

з'ясовано чинники розвитку економічної системи 

суспільства, розкрито специфіку системних трансформацій 

економіки перехідного типу, вплив на них держави та 

світового господарства. 

 

 

 

Злупко С. М. 

Історія економічної теорії: підручник. – 2-е вид., випр. і 

доп. – Київ: Знання, 2005. 

Висвітлено розвиток економічної теорії, розкрито зміст і 

особливості основних напрямів, наукових шкіл, концепцій 

і доктрин, їхнє місце в історії економічної теорії та її 

сучасний стан. 

 

  



Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб./ за заг. 

ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка. – Київ: ЦУЛ, 

2010. 

Висвітлюються закони і категорії економічної теорії, 

глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, 

оригінальність і лаконічність подання матеріалу, 

проведено системний глибокий аналіз законів та 

категорій економічної теорії. 

 

 

 

Щетинін А. І. 

Політична економія: підручник. – Київ: ЦУЛ, 2011. 

Підручник складено за логікою і змістом нормативної 

програми дисципліни "Політична економія". У ньому на 

основі величезного доробку найбільш відомих 

економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито 

процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних 

сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке 

уявлення про суть і особливості сучасних економічних 

процесів. 

 

Соціальна економіка: навч. посіб./ кер. авт. кол. 

О. О. Бєляєв; наук. ред. Є. Б. Ніколаєв. – Київ: КНЕУ, 

2014. 

У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми 

прояву соціальної економіки, демонструється об'єктивна 

необхідність соціалізації економіки та її соціально-

економічного потенціалу, розкриваються основні риси і 

моделі.  



Мочерний С. В. 

Економічна теорія: підручник/ С. В. Мочерний, 

М. В. Довбенко. – Київ: ВЦ «Академія», 2004. 

Розкрито сутність і становлення соціально-економічних 

систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст 

основних економічних законів, категорій і явищ, які вони 

позначають. Окреслено загальну картину сучасного 

глобалізованого світу, перспективи народного 

господарства України, зародження і розвиток вітчизняної 

економічної думки від середніх віків до сучасності. 

 

 

Політична економія:навч. посіб./ за ред. К. Т. Кривенка. 

– 2-е вид. без змін. – Київ: КНЕУ, 2008. 

 

Посібник містить типову програму дисципліни "Політична 

економія", навчально-методичне забезпечення курсу, до 

якого входять методичні вказівки. 

 

 

 

 

Економічна теорія : Політекономія: підручник/ за ред. 

В. Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ: 

Знання-Прес, 2007. 

Найважливіші особливості: системний і енциклопедичний 

характер висвітлення законів і категорій економічної 

теорії, глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, 

оригінальність і лаконічність подання матеріалу.  



 

Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб./ за заг. 

ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка. – Київ: ЦУЛ, 

2010. 

Висвітлюються закони і категорії економічної теорії, 

глибокий аналіз, виваженість оцінок і висновків, 

оригінальність і лаконічність подання матеріалу, 

проведено системний глибокий аналіз законів та 

категорій економічної теорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо вас зацікавили  

матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки, 

де вам допоможуть підібрати 

не тільки запропоновану літературу, 

а й літературу на цю  

та будь яку іншу тему. 


