
«Із золотого фонду бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини:  

рідкісні та цінні видання » 

Швидко минають десятиліття. Сучасність стане історією, тому бібліотеки 

повинні зберігати книжкові пам’ятки, які сучасники отримали від попередніх 

поколінь, примножити їх і передати майбутнім поколінням, та, завдяки ним, 

підвищувати історичну і культурну самосвідомість народу. 

Наша книгозбірня завжди йде в 

ногу з часом, тому задля росту 

творчого та наукового потенціалу 

науковців нашого університету 

ми створили цикл 

бібліографічних досліджень «Із 

золотого фонду бібліотеки УДПУ 

імені Павла Тичини: рідкісні та 

цінні видання» та проводимо 

оцифрування найбільш цінних 

екземплярів.  

В нашій бібліотеці зібрані перлини мудрості з різних галузей знань в 

повнотекстовому доступі (http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia).  

І сьогодні, ми пропонуємо до Вашої уваги праці з політичної економії 

представників різних шкіл та течій. Політична економія є дуже старим 

предметом інтелектуального дослідження, але порівняно молода навчальна 

дисципліна, тому даний матеріал буде цікавий як студентам, так і 

викладачам. 

Політична економія – наука, сферою інтересів якої є соціально-

економічні відносини, економічні закони, що складаються на різних щаблях 

розвитку людського суспільства в процесі виробництва, розподілу, обміну й 

споживання матеріальних благ.  

 

 Туган-Барановський Михайло Іванович (1869-1919) – 

український вчений-економіст. Перший економіст зі Східної 

Європи, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних 

шкіл і напрямків; один із найкращих знавців кон'юнктурних 

економічних циклів, автор численних праць з питань теорії 

вартості, розподілу суспільного доходу, історії 

господарського розвитку та кооперативних основ 

господарської діяльності. Генеральний секретар фінансів 

УЦР (серпень-листопад 1917). Один із фундаторів 

Української Академії Наук, доктор економіки (1899). 

http://library.udpu.org.ua/kytaloh/rarytetni-vydannia


Туган-Барановский, М. И.  Основы политической 

экономии [Текст] : тринадцатая-девятнадцатая тысячи / М. 

И. Туган-Барановский. – 3-е, перераб. изд. – СПб. : Право, 

1915. – 591, [1] с. ; [22х14 см.]. - Код группы: РВ. – Режим 

доступа: http://udpu.org.ua/library_files/18805.pdf. 

 – Библиогр.: в тексте. 

 

Роза Люксембург (1871–1919) – польсько-німецька 

революціонерка, теоретик марксизму, економістка та 

публіцистка єврейського походження. Діячка 

робітничого руху, одна із засновниць Соціал-

демократичної партії Королівства Польського і Литви, а 

також Компартії Німеччини. 

Економічні ідеї Рози Люксембург заслуговують 

на більше поширення й цінування. Про механіку 

й динаміку економічної глобалізації та її зв’язок 

з оборонно-промисловим комплексом вона писала 

за десятки років до початку вживання цих термінів. 

Цікавими є роздуми Люксембург над природою 

економічних криз, вона пише про нестабільність 

капіталізму. Ці ідеї дуже важливі й актуальні сьогодні.  

 

Люксембург, Р. Вступ до політичної економії [Текст] / Роза 

Люксембург ; пер. із 2-го рос. вид. І. Кравчук ; за ред. і зі 

вступ. ст. С. Посвольського. – Харків ; Київ : Пролетар, 

1931. – XVI, 247, [1] с. : фото ; 16 1/2. - Код групи: УВ. – 

Режим доступу: http://udpu.org.ua/library_files/30121.pdf.  – 

Бібліогр.: в тексті. – Оправа корінця напівшкіряна, кришки 

картонні, палітурка та папір забруднені, плями від вологи. 

  Увазі читачів пропонується книга видатного діяча міжнародного соціал-

демократичного руху Рози Люксембург - класична робота, що зайняла 

заслужене місце у світовій навчальній і науковій літературі з політичної 

економії. Автор наводить і аналізує різні визначення політичної економії; 

використовуючи багатий статистичний матеріал, описує капіталізм як 

світову систему господарства і порівнює його з попередніми 

господарськими формами; розробляє теорію відтворення і накопичення; 

досліджує тенденції розвитку капіталізму. 

http://udpu.org.ua/library_files/18805.pdf
http://udpu.org.ua/library_files/30121.pdf


 

 

Андрій Олексійович Ісаєв (1851-1924) – російський і 

радянський економіст, статистик і соціолог. 

Наукова діяльність Ісаєва А. О. почалася в кінці 1874 

року статтями з економічних питань, які він друкував у 

«Русских ведомостях». Його «Начала політичної 

економії» (1894) були одним з кращих вітчизняних 

економічних підручників того часу. 

Исаев, А. А.  Начала политической экономии [Текст] 

/ А. А. Исаев. – Изд. 7-е, дополн. – СПб. : Кн. Магазин 

А. Ф. Цинзерлинга, 1908. – 842 с. ; [24х15 см.]. - Код 

группы: РВ. – Режим доступа: 

http://udpu.org.ua/library_files/6329_01.pdf.  – Библиогр.: 

с. 841–842. 

Підготував відділ  

комплектування та наукової 

обробки літератури 

http://udpu.org.ua/library_files/6329_01.pdf

