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Економіка або економічні науки – комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а 

саме – про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання 

ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг. 

Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, «управління 

домогосподарством») відοἶκος (ойкос, «дім») + νόμος (номос, «звичай» чи «право»). Запропонував цей 

термін Ксенофонт (прибл. 430-355 роки до н. е.) для позначення науки про господарство, управління 

домом і майном. Аристотель (384-322 роки до н. е.) науку про багатство поділив на економіку 

(виробництво благ для задоволення потреб людей – господарювання) і хремастику (грец. chrema – 

майно, володіння; мистецтво наживати статки; діяльність, спрямована на накопичення 

багатства – бізнес). Терміном «економіка» він позначав організацію господарства в маєтку 

рабовласника. У 1615 р. французький економіст Антуан де Монкретьєн (прибл. 1575-1621 роки) увів у 

науковий обіг термін «політична економія» (грец. politicos – державний, суспільний), який означає 

«мистецтво державного управління господарством». Цей термін був найуживанішим до початку XX 

ст. У 1890 р. після виходу в світ праці «Економікс» англійського економіста Альфреда Маршалла 

(1842—1924) його став витісняти термін «економікс». 

Економіка, як комплекс економічних дисциплін, має складну структуру. Її поділяють на 

національну економіку та економіку управління (економіка і організація управління), і кожну з цих 

дисциплін одночасно ділять на мікроекономіку (мала економіка), яка ставить за мету дослідити 

поведінку фірм, окремих людей, сім'ї та макроекономіку (велика економіка), яка вивчає країни, великі 

інтернаціональні об'єднання та світ в цілому. Економічні теорії часто перевіряються емпірично, 

здебільшого, за допомогою економетрики, яка адаптує методи статистики до економічних даних. 

Економічна наука розробляється і розвивається економістами, що сповідають різноманітні 

ідеології та концепції, через таке велике розмаїття виникає складність визначення її предмету. 

Найзагальнішим є таке: економіка – це наука про господарювання. 



Жером Адольф Бланкі (1798) – французький 

політеконом. 

У фонді букіністичної літератури 

зберігається фундаментальна праця відомого 

економіста, яка містить виклад історії політичної 

економії в Європі. Це видання являє собою перший 

та другий томи книг, в яких розглядається історія 

європейської політекономії. Показано існування 

політичної економії в Стародавній Греції і Римі, 

описуються політико-економічні системи давнини. 
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Давид Рікардо (1772) – англійський економіст, класик 

політичної економії, послідовник і одночасно опонент Адама 

Сміта, виявив закономірну в умовах вільної конкуренції 

тенденцію норми прибутку до зниження, розробив закінчену 

теорію про форми земельної ренти. Розвинув ідеї Адама Сміта 

про те, що вартість товарів визначається кількістю праці, 

необхідної для їх виробництва, і розробив теорію розподілу, яка 

пояснює, як ця вартість розподіляється між різними класами 

суспільства. 

У фонді букіністичної літератури зберігається праця 

відомого економіста видання 1882 року. 
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 Девід (Давид) Юм (1711) – шотландський філософ, 

представник емпіризму, психологічного атомізму, номіналізму і 

скептицизму; на думку ряду дослідників, агностик, попередник 

другого позитивізму (емпіріокритицизм, махізм), економіст і 

історик, публіцист, один з найбільших діячів шотландського 

Просвітництва. 

Традиційно теорія пізнання Юма розглядається як один з 

ізводів емпіризму-сенсуалізму XVIII століття. Дійсно, Юм 

виходив з того, що наше пізнання починається з досвіду. 

«Опыты» Юма, що складають першу частину цього 

випуску, перекладені безпосередньо з оригіналу і, за 

виключенням деяких приміток, не підлягають ніяким 

скороченням.  
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Адам Сміт (1723) – шотландський економіст, філософ-
етик; один з основоположників сучасної економічної теорії. 

Роботи Сміта були найбільш впливові в Англії і Франції. 
Однак в Англії великі і самостійні мислителі, до Рікардо, Сміта 
не підтримували. У Франції пізні фізіократи зустріли було 
вчення Сміта холодно, але в перші роки XIX століття Жермен 
Гарньє зробив перший повноцінний переклад «Багатства 
народів» і опублікував його зі своїми коментарями. У 1803 році 
Сей і Сісмонді опублікували книги, в яких виступили переважно 
послідовниками Сміта. 

У фонді букіністичної літератури зберігається другий 
том «Исследования о природе и причинах богатства народов» 
(1866 року видання) з примітками вище вказаних мислителів в 
перекладі П. А. Бібікова. 
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