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Економіка завжди відігравала в житті людства важливу роль. Особливо це

стосується нашого часу. Сучасна економіка владно втручається в життя кожної

людини. В результаті зростає інтерес до економічної науки, яка водночас є

засобом підвищення ефективності національного господарства, і складовою

частиною світогляду. Економічна теорія – це дуже важлива наука і разом з тим

цікава. Вивчають економічну науку через різні причини. З цього приводу цікаве

висловлювання всесвітньо відомого вченого Поля Семюелсона: «Економічну

теорію вивчають заради того світла, яке вона випромінює, а побіжне

задоволення – це не більше, ніж випадкова премія».

Представлені на виставці навчальні посібники будуть корисними для

науковців, студентів економічних спеціальностей і широкому колу читачів.

Економічна наука має справу з фундаментальними 

проблемами життя суспільства вона стосується 

усіх і належить усім.

Людвіг фон Мізес



Башняник Г. І. Політична економія : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 : Загальна 

економічна теорія. Ч. 2 : Спеціальна економічна теорія / Г. І. Башнянин, 

П. Ю. Лазур, В. С. Медведєв. — Київ : Ніка-центр; Ельга, 2000. — 526 с.

Розглядаються закономірності підприємництва в різних сферах національної 

економіки та походження доходів від підприємницької діяльності. 

Висвітлюється роль держави в регулюванні ринкової економіки. Певною мірою 

аналізуються тенденції розвитку світового господарства.

Бернгольц П. Основи політичної економії : в 2-х т. /

П. Бернгольц, Ф. Браєр — Київ : Київський університет,

1997. — Т. 1. : Теорія економічних систем. — 290 с.

Розглянуто проблеми та цілі політекономії; політичні розв"язання

ключових економічних проблем в умовах ринкової економіки; проблеми

відсутності багатьох страхових ринків, технічного прогресу та

інновацій у централізованій економіці.



Бернгольц П. Основи політичної економії : навч. посіб. : у 2-х т. /

П. Бернгольц, Ф. Браєр ; пер. з нім. В. Невесенка. — Київ : Либідь;

Київський університет. — 1997. — Т. 2. : Економічна теорія політики —

299 с.

Висвітлено економічну теорію політики. Розглянуто проблеми держави і

політичних процесів прийняття рішення; необхідності існування держави;

справедливого розподілу доходів.

Гальчинський А. С. Основи економічних знань : навч. посіб.

/ А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко. Ю. І. Палкін. — 2-ге

вид., перероб. і допов. — Київ : Вища школа, 2002. — 543 с.

У науково-популярній формі викладено найновітніші досягнення

світової економічної науки та сучасні практики перехідного

періоду в Україні. Серед них – ринок і його інфраструктура,

взаємодія ринків товарів і грошей, банківської системи і фінансів,

принципи і особливості формування підприємства, механізм

функціонування національної економіки.



Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : навч посіб. / С. Д. Дзюбик,

О. С. Ривак. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Знання, 2008. —

491 с.

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема

організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально–

економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними

ресурсами, роль держави та основні та інструменти управління економічними

процесами.

Довбенко М. В. Сучасна економічна теорія. Економічна

нобелелогія : навч. посіб. / М. В. Довбенко. — Київ : Академія,

2005. — 336 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність теорії, концепцій, ідей

найвидатніших сучасних економістів.



Економічна теорія : підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець,

С. П. С. П. Горобець, О. В. Давидов та ін.; за ред. В. М. Тарасевича. —

Київ : ЦНЛ, 2006. — 784 с.

Розглянуто політекономічні аспекти загальних основ економічного розвитку, а

також ключові положення, теорії, концепції і моделі мікроекономіки, міжнародної

економіки та перехідної економіки як головних складових фундаментальної

економічної науки і освіти.

Економічна теорія : навч. посіб. / Р. П. Мудрак, А. П. Бурляй,

В. С. Костюк, Н. М. Котвицька. — Умань : Візаві, 2016. —

720 с.

Навчальний посібник є систематизованим та цілісним викладанням

курсу «Економічна теорія», до якого входять чотири складові

дисципліни – «Політична економія», «Мікроекономіка»,

«Макроекономіка», та міжнародна економіка.



Економічна теорія : навч. посібник / В. О. Білик, О. І. Гойчук,

Г. А. Орехівський, Т. І. Побережець та ін.; за ред. О. В. Білика,

П. Т. Саблука. — Київ : ННЦ ІАЕ, 2004. — 560 с.

У навчальному посібнику систематизовано зміст основних законів і категорій

економічної теорії. Приділено увагу характеристиці ринкової економіки та

розв’язанню проблеми її утвердження в Україні.

Костюк В. С. Економічна теорія : навч. посіб. / В. С. Костюк,

А. М. Андрущенко, І. В. Борейко. — Київ, 2009. — 282 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання економічної

теорії, загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства,

товарного виробництва і ринкової економіки, теоретичні основи

мікро-та макроекономіки, світового господарства та міжнародних

економічних відносин.



Крупка М. І. Основи економічної теорії : підручник / М. І. Крупка,

П. І. Островерх, С. К. Реверчук. — Київ : Атіка, 2001. — 744 с.

У підручнику розкриваються основні елементи економічної системи та її моделі. У

центрі уваги перебувають ринковий механізм , види та наслідки втручання уряду в

його дію. Розглядаються загальні риси ринкових структур та механізми розподілу

доходів у ринковій і командній економіках.

Кулішов В. В. Основи економічної теорії : підручник /

В. В. Кулішов. — Львів : Магнолія Плюс, 2005. — 516 с.

У підручнику послідовно викладено теоретичні питання сучасної

економічної науки та результати практики господарювання.



С. В. Мочерний Економічна теорія : навч. посіб. — 3-є вид. / С. В. Мочерний. —

Київ : Академія, 2005. — 640 с.

Третє видання посібника охоплює спектр теоретичних і практичних проблем, містить

оновлену інформацію, що відображає найактуальніші процеси світового і вітчизняного

економічного життя.

Мельник Л. Ю. Економічна теорія на межі тисячоліть : навч.

посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко, І. Г. Кириленко. —

Київ : ІАЕ УААН,2003. — 748 с.

У посібнику поглиблено й розширено сучасну концепцію сутності, етапів

розвитку економічної теорії як науки: її вихідні поняття, категорії,

завдання, функції, методи пізнання. Висвітлено зміст, структуру,

відтворення та економічне зростання виробництва, закони його розвитку,

проблеми організації економіки будь-якого типу.Розглянено сутність

сучасних моделей економіки ринкового типу, місце та роль у них держави.

Розкрито головні риси соціалістичної й перехідної економіки та світового

господарства.



Мочерний С. В. Економічна теорія : підручник / С. В. Мочерний,

М. В. Довбенко. — Київ : Академія, 2004. — 856 с.

Розкрито суть і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку

цивіпізації, 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.

Мочерний С. В. Основи економічних знань : підручник /

С. В. Мочерний . — Київ : Академія, 2002. — 312 с.

У підручнику розкрито закони та закономірності розвитку різних

типів економічних систем на мікро-, макро- та світовому рівнях.



Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний,

О. А. Устенко. — Тернопіль : Астон, 2001. — 507 с.

У посібнику розкрито зміст економічних законів і категорій, які відображають

сутність, становлення і розвиток соціально-економічних систем упродовж майже

п’яти століть, а також перспективи їх еволюції у розвинутих країнах – на початку

третього тисячоліття.

Мочерний С. В. Політична економія : навч. посіб. /

С. В. Мочерний. — Київ : Знання-Прес, 2002. — 687 с.

У посібнику систематизовано розкриваються закони, принципи та

суперечливості розвитку різних економічних систем на макро-,

мікро- і світовому рівнях.



Ніколенко Ю. В. Основи економічної теорії : підручник / Ю. В. Ніколенко,

А. В. Демківський, Л. І. Вергун; за ред. Ю. В. Ніколенко. — 3-є вид. —

Київ : ЦУЛ, 2003. — 540 с.

У підручнику висвітлюються основні питання економічної теорії – моделі

суспільного розвитку, системи відносин власності, принципи розподілу чистого

продукту, формування доходів населення.

Основи економічної теорії : політекономічний аспект :

підручник / Г. Н Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко,

А. А. Чухно; за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — 2-ге вид.,

перероб. і доп. — Київ : Знання, 1997. — 743 с.

Розкрито політекономічний аспект економічної теорії в сучасному

його розумінні, виходячи плюралістичних засад розвитку людського

суспільства і економічних знань.



Основи економічної теорії : навч. посіб.; за ред. П. В. Круша,

В. І. Депутат, С. О. Тульчинської. — Київ : Каравела, 2007. — 448 с.

У посібнику розкрито зміст економічних законів і категорій, які відображають

сутність, становлення і розвиток соціально-економічних систем.

Орехівський Г. А. Тестово-словниковий практикум з

економічної теорії : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. — Київ :

Каравела, 2007. — 216 с.

Коротко викладені основи економічної теорії в енциклопедично-

довідковій формі. Запропоновано 600 тестових питань і 2400

варіантів відповідей на них, що дозволяє власними зусиллями

отримати і перевірити свої знання дисципліни відповідно до

модульно-рейтингової системи підготовки фахівців.



Орехівський Г. А. Політекономія : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. —

Каравела, 2008. — 296 с.

У посібнику розглянуто основи розвитку суспільного виробництва, відповідні

економічні теорії і закони, приділена увага ринковим засадам еволюції

господарства, в тому числі його аграрній сфері.

Політична економія : навч. посіб. ; за ред. Г. І. Башняніна,

Є. С. Шевчука. — 4-е вид., перероб. і виправ. — Львів :

Новий світ-2000, 2005. — 480 с.

Розглядаються основи економічного розвитку. Загальні

закономірності функціонування та розвитку економічних систем

аналізуються в контексті формування ринкової економіки в

суспільствах перехідного типу.



Політекономія : підручник / Ю. В. Ніколенко, В. Я. Бобров, К. Т. Кривенко,

В. С. Савчук та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ніколенко. — Київ : ЦУЛ, 2003. —

412 с.

Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем,

показані здійснювані в Україні трансформаційні перетворення власності,

розподілу, трудових відносин. Аналізуються сучасні глобальні проблеми.

Предборський В. А. Економічна теорія : підручник /

В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко; за ред.

В. А. Предборського. — Київ : Кондор, 2003. — 492 с.

Розглянуто основний зміст економічної теорії з урахуванням новітніх

наукових досягнень, здійснюється аналіз економічної безпеки як

частини сучасної економічної теорії.



Старостенко Г. Г. Політична економія : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко. —

Київ : ЦНЛ, 2006. — 344 с.

Розглянуто основні засади економічного розвитку суспільства, етапи його

формуівння, сутність умов функціонування світової ринкової системи.

Чепінога В. Г. Основи економічної теорії : навч. посіб. /

В. Г. Чапінога. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 456с.

Розглянуто загальні закономірності фунекціонування ринкової

економіки, проблеми трансформації командної економіки в ринкову.
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