
Т. І. ПАНЬКО 
З ІСТОРІЇ НОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 
Розвиток української політекономічної лексики зумовлений факторами як суспільно-
історичного, екстралінгвістичного, так і мовно-генетичного характеру. Вона формувалася й 
розвивалася під впливом таких чинників, як загальний стан науки і наукових знань на 
Україні, рівень літературної мови, мовна практика визначних майстрів художнього слова, які 
зверталися до рідної мови при змалюванні, осмисленні тогочасних суспільних подій. 
Генетично, своїм корінням українська політекономічна лексика сягає ще періоду Київської 
Русі, однак про відповідні терміни як одиниці певної системи можемо говорити лише від 
початку другої половини XIX ст., коли з’являються перекладні й оригінальні твори з 
політекономії, написані українською мовою. 

У самій суті мови закладена діалектика змінного й стабільного, іншими словами, в ній 
наявна суперечність між існуючим і утворюваним, яка виявляється в діалектичному 
співвідношенні мовної системи та процесу мовлення. Цим можна пояснити появу в мові 
кількох термінів на означення одного наукового поняття. Про таку дублетність термінів 
можна говорити тільки в діахронному плані, хоч окремі терміни-дублети існують і в системі 
сучасної політекономічної лексики: додаткова вартість — надвартість, додаткове 
виробництво — надвиробництво, додаткова продукція — надпродукція і т. ін. 

Нас цікавлять ті терміни, що в процесі формування системи української економічної 
лексики утворювали дублети, своєрідні термінологічні синоніми, з яких перемагав той, що 
найбільш відповідав структурно-семантичним особливостям української мови, а нерідко 
відбивав тенденцію східнослов’янських мов до зближення термінологічної лексики. З цього 
погляду показовим є термін — словосполучення додаткова вартість, утворений як творча 
калька німецького терміна der Mehrwert, вперше вжитого К. Марксом у його «Капіталі». До 
речі, К. Маркс надавав дуже серйозного значення творенню термінів та їх правильному 
вживанню. Про це свідчить і глибоко продумана система термінів «Капіталу», й окремі 
висловлювання Маркса щодо виразників найважливіших економічних понять. Зокрема, в 
«Зауваженнях на книгу А. Вагнера «Підручник політичної економії» К. Маркс говорить про 
походження німецького слова Wert (вартість), його термінологізацію, ідентичність із словом 
Würde (достоїнство). Він зауважує, що «...коли з початкової ідентичності Würde і Wert 
випливало само собою, як з природи речей, що це слово стосувалось речей, продуктів праці в 
їх натуральній формі, то пізніше воно у незмінному вигляді було прямо перенесено на ціни, 
тобто на вартість у її розвинутій формі, тобто на мінову вартість, що так само мало має 
спільного з суттю справи, як та обставина, що те саме слово продовжували вживати для 
означення достоїнства взагалі, стосовно до почесної посади і т. д. Отже, тут у мовному 
відношенні немає ніякої різниці між споживною вартістю і вартістю»1. 

Цікаво простежити, як же утворився український термін вартість, що об’єднав навколо 
себе багату й цілісну мікросистему термінів у складі української політекономічної лексики, 
до якої належить і термін додаткова вартість, що переміг свої дублети надвишка вартості, 
лишня вартість, додаточна вартість, але й зараз вживається паралельно із терміном 
надвартість. 

Термін вартість (білор. вартасць, польськ. wartość, фр. valeur, англ. value) належить до 
категорії тих слів, які, незважаючи на їх іншомовний корінь, є словами української мови, 
тому що утворені за законами її словотвору (суфікс -ість, варіант давньоруського суфікса  
-ость, властивий саме українській мові)2. У XVIII ст. українська мова запозичила німецьке 
слово Wert3 з фонетичною зміною е – а, що взагалі характерна для слов’янських запозичень 
із германських мов. Роль посередника при цьому, очевидно, відіграла польська мова4 Слово 

                                                           
1 К. Маркс, Зауваження на книгу А. Вагнера «Підручник політичної економії», Твори, т. 19, К., 1964, стор. 375. 
2 Див.: І. І. Ковалик, Про деякі питання слов’янського словотвору, К., 1958, стор. 22. 
3 Див.: Історичний словник українського язика за ред. Є. Тимченка, т. І, К— X., 1930, стор. 189. 
4 Див.: A. Bruckner, Slownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, 1957, стор. 603. 



варть у XVIII ст. вживалося і в ролі іменника, і в ролі дієприкметника5. Очевидно, з 
дієприкметника варть за допомогою суфікса -ість, що служить в українській мові для 
вираження абстрагованої ознаки, утворений віддієприкметниковий абстрактний іменник 
вартість. 

У XIX ст. слово вартість було багатозначним (означало переважно «цінність», 
«значення»)6 і вже не сприймалося як іншомовне слово. Термінологічного значення воно 
набуває в українських економічних працях XIX ст., зокрема в працях українських, 
економістів С. Подолинського, І. Франка, В. Навроцького. 

Марксистське тлумачення терміна вартість знаходимо в творах І. Франка, першого 
перекладача «Капіталу» К. Маркса на українську мову: «Але праця людська це не є 
звичайний товар. Це товар живий, котрий має тоту властивість, що надає вартість другим 
предметам і надає її більше, ніж скільки сам коштує» (т. 19, стор. 227)7. 

В економічних працях І. Франка термін вартість вперше вжитий не лише по 
відношенню до продуктів праці в їх натуральній формі (споживна вартість), а й по 
відношенню до цін (мінова вартість): «Ужиточні речі таким способом показують нам свою 
вартість, що ми їх спотребуємо, зуживаємо... Ну хай же то буде один гатунок вартості. 
Назовім її вартість ужиткова» (т. 19, стор. 248); «Сукна мають для купця вартість лиш для 
того, що він може заміняти їх за інші речі, чи гроші, чи що там... То маємо другий гатунок 
вартості, вартість замінну або, можна би назвати: вартість купецьку» (т. 19»; стор. 249). 

Німецький термін der Mehrwert І. Франко передає через надвишка вартості (відповідно 
die Mehrarbeit — надвишка праці, das Mehrprodukt — надвишка витворів (К., стор. 72): «Сі 
відкритя (відкриття К. Маркса. — Т. П.), се матеріалістичне розумінє історії і вияснення 
тайни капіталістичної продукції через усталене понятя надвишка вартості (Mehrwert), тобто 
тої вартості, яку продукує робітник і яка лишається в руках капіталіста» (До іст., стор. 139). 

С. Подолинський, цитуючи «Капітал» К. Маркса у власному перекладі, передає німецький 
термін der Mehrwert синонімічними словосполученнями додаточна вартість і лишня 
вартість (відповідно в нього знаходимо словосполучення додаточна праця, додаточний 
продукт): «...Ця праця кріпосного на хазяїна буде додаточною працею, а весь її здобуток 
додаточною вартістю» (Рем., стор. 25). «Усе, що він (чоловік) виробляв більше над свій 
заробок, уся лишня вартість єго праці іде в кишеню хазяїна» (Пр., стор. 12). 

Сучасний термін додаткова вартість уперше знаходимо в перекладі праці Дікштейна 
«Хто з чого живе», здійсненому Лесею Українкою. Там же вжито й термін додаткова праця: 
«Тепер вже він (робітник. — Т. П.) знатиме, що як і довше, як треба, працюватиме на 
фабриці, то надвартість (додаткова вартість, додаткова праця) піде на всіх» (Д., стор. 47). Без 
сумніву, термін додаткова вартість, створений за зразком російського терміна прибавочная 
стоимость, має перевагу над своїми дублетами надвишка вартості, лишня вартість, 
додаточна вартість як із погляду термінологічної семантики, так і з погляду лексико-
семантичної структури української літературної мови. 

Семантичним дублетом термінологічного словосполучення додаткова вартість є 
термін надвартість, утворений шляхом деривації від терміна вартість. Вважаємо, що до 
складу української політекономічної термінолексики термін надвартість увійшов разом із 
українським перекладом праці «Хто з чого жиє», здійсненим Лесею Українкою і 
надрукованим у газеті «Воля» в 1901 році і окремою брошурою в 1902 році, тому що ні 
словники, ні наукова література XIX ст. цього терміна не фіксують. «Надвартість — це та 
вартість, котру робітники докладають до виробу після того, як вироблять свою робочу плату; 
значить — це є неоплачена праця робітника» (Д., стор. 47). 

Базою для утворення слова надвартість стало, очевидно, прийменникове 
словосполучення над вартість, що вживалося в творах українських економістів XIX ст., 
зокрема, в працях С. Подолинського: «Вартість його в більше число росте по над вартість 
                                                           
5 Див.: Історичний словник українського язика за ред. Є. Тимченка, т. І, К.—X., 1930, стор. 189. 
6 Див.: Словарь української мови за редакцією Б. Грінченка. т. І, К., 1907, стор. 127. 
7 Умовні скорочення подаємо в кінці статті. 



заробочої плати робітника» (Рем., стор. 143). Зразком для утворення терміна надвартість 
став для Лесі Українки, мабуть, російський термін сверхстоимость — творча калька 
німецького терміна der Merhwert. До складу російської політекономічної термінолексики 
термін сверхстоимость увійшов після перекладу «Капіталу» К. Маркса на російську мову, 
здійсненого в 1885 році. На це вказують передмови до першого та другого томів першого 
російського видання «Капіталу». Зокрема, в передмові до другого тому читаємо: «Терміни 
ми, звичайно, залишили ті ж. Тільки слово Merhwert ми передавали байдуже висловами 
сверхстоимость і прибавочная стоимость, даючи перевагу першому, як одному складному 
двом простим» (стор. XV—XVI). Цілком можливо, що саме Леся Українка вперше вжила й 
аналогічний за будовою термін надпродукція, зафіксований нами в виданні «Маніфесту 
Комуністичної партії» 1902 року, у підготовці до друку якого Леся Українка брала 
безпосередню участь, про. що свідчить її лист до І. Франка від 20 вересня 1901 року. По-
різному перекладався і німецький термін des Gеbrauchswert, відповідником якого в сучасній 
українській мові є термін споживна вартість. Зокрема, І. Я. Франко передавав його 
структурною калькою ужиткова вартість (т. 19, стор. 248), С. Подолинський — харчевна 
вартість (Ж. з., стор. 162). Без сумніву, термін харчевна вартість відзначається явним 
побутовізмом і поступається Франковому термінові ужиткова вартість, хоч прикметник 
ужитковий властивий тільки західному діалектові, тому його закономірно витіснив 
загальнолітературний прикметник споживний. 

Цікаво простежити еволюцію термінів доход і прибуток. У загальнонародній мові 
вони виступають як синоніми, однак у складі сучасної економічної лексики є виразниками 
різнооб’ємних понять. Терміни доход (рос. доход, білорус, даход, польськ. dochód, чеськ. 
důchod, болг. доход, серб, доходак) і прибуток (рос. прибыль, білорус, прибытак, польськ. 
przychód—przybytek) виникли внаслідок термінологічної спеціалізації відповідних 
загальновживаних в українській мові слів, утворених у свій час регресивним способом 
словотвору від дієслів доходити — приходити, прибыть8. 

«Материалы» І. Срезневського фіксують слова доход і прибытъкъ у мові XI ст. У другій 
половині XIX ст. у значенні сучасного терміна прибуток виступає слово зиск (чеськ. zisk, 
польськ. zysk). Чіткого термінологічного значення слова доход і зиск набувають у працях 
В. Навроцького, О. Терлецького, С. Подолинського, І. Франка. Слова доход і зиск спочатку 
не завжди відповідали вимогам однозначності термінів і їх чіткої диференціації. 
Відчувалася колишня багатозначність цих слів. У загальнонародній мові вони й надалі 
побутували в своїх первісних значеннях. 

Різницю між термінами зиск і доход, мабуть, вперше робить В. Навроцький у праці 
«Що нас коштує пропінація?» (Львів, 1876), де він показує, що зиск є лише там, де є 
визискування: «Бо бажанє легкого зиску, sacra auri fames, чи вона дибає на чужу мошонку в 
нагій формі лихварства, чи прибирається в шляхетну маску газарда (газард вимагає 
надзвичайного зиску, а де зиск, там мусять бути визискувані) — всюди вона витісняє уцтиву 
працю» (стор. 8). 

Неусталеність термінів доход і зиск в економічній літературі XIX ст. яскраво 
ілюструють праці відомого популяризатора ідей марксизму на Україні С. Подолинського, в 
яких не розрізняються терміни доход і бариш у значенні зиск. Наприклад: «Таким робом, 
бариш хазяїна складається із здобутків додаточної праці, m. j. тої праці, котру він робить 
зверх потрібної для його власного життя» (Рем., стор. 25). Наведений приклад свідчить про 
те, що під термін зиск уже в XIX ст. було «підведено» марксистське визначення 
політекономічного поняття. Однак термін бариш С Подолинський уживає і в інших 
значеннях: «Правда, він за гроші усе купити може і все перепродати з баришем 
(процентом)» (Пр., стор. 25); «Правда, якби всі робітники послабли чи повмирали, то і 
заводи (фабрики) поставали б і фабриканти не мали б ніякого баришу (доходу)» (Пр., стор. 
15); «Хазяїни наші тільки і дивляться, щоб мати з нас найбільше доходу (бариша)» (Пр., 
стор. 14). 
                                                           
8 Див.: Н. А. Горяєв, Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифліс, 1896, стор. 279. 



Аналіз наукової спадщини С. Подолинського дає підстави говорити, що хоч термін бариш 
у його працях відзначається багатозначністю, проте вживання його в марксистському 
розумінні переважає. Термін доход С. Подолинський уживає і в значенні «бариш», про що 
свідчать вищенаведені приклади, і в значенні «прибуток узагалі». 

У наукових працях І. Я. Франка терміни доход і зиск набувають дальшої конкретизації, 
причому термінові зиск дається марксистське тлумачення. Чітку диференціацію термінів 
доход і зиск бачимо у Франковому перекладі розділу «Капіталу» К. Маркса. Німецький 
термін der Profit І. Франко послідовно передає терміном зиск, термін revenue — терміном 
дохід. Наприклад: «Те, що урвано робітникам на платі, побільшувало орендовий зиск» (К., 
стор. 85); «Сила феодального пана, як і сила кожного короля, полягала не в великості єго 
доходів, а в многості єго підданих» (К., стор. 64). 

Здійснюючи переклад праці Дікштейна «Хто з чого жиє» на українську мову, Леся 
Українка чи не вперше вводить у систему політекономічної термінолексики термін 
прибуток. У перекладі знаходимо також терміни дохід і зиск, причому прибуток і зиск 
виступають як синонімічні, термін дохід — як назва родового поняття у відношенні до 
термінів прибуток і зиск: «Прибуток фабриканта зменшився. Частина його прибутку 
перейшла де купецької кишені, але зате в кишені фабриканта дзвонять тепер чисті грошики. 
Купець заробив на цьому ділі 7000 руб. Яким способом дістав він цей дохід? Може, з 
власної праці? Очевидно, ні, його заробіток то є тільки частина зиску фабриканта і через те є 
частина неоплаченої праці робітників, неоплаченої надвартості» (Д., стор. 34). В іншій 
тогочасній суспільно-політичній літературі терміна прибуток не знаходимо. В українській 
періодиці термін прибуток вживається, починаючи з 1910 року9. 

Теоретик кооперації М. І. Туган-Барановський у праці «Кооперація, її природа та мета» 
(Київ, 1919) вживає термін прибуток навіть у дещо вужчому значенні, ніж термін зиск, 
підкреслюючи, що під цим терміном розуміється зиск, що має власне нетрудовий характер: 
«Власне цей нетрудовий характер і робить зиск капіталістичного підприємства прибутком» 
(стор. 8). 

Отже, термінологізація слів доход і зиск, що відбулася в другій половині XIX ст., 
призвела до того, що дані слова стали виразниками різних за обсягом понять (доход — 
родового, зиск — видового). Термін прибуток, зафіксований нами вперше в перекладі праці 
Дікштейна, поступово витіснив синонімічний йому термін зиск. Одна з причин такого 
«витіснення» — тенденція термінологічних систем споріднених мов до зближення (рос. 
прибыль, білор. прибытак). 

Розгляньмо ще кілька термінів, становлення яких відбувалося в кінці XIX — на початку 
XX століть. Так, сучасний термін заробітна плата мав своїми дублетами термінологічні 
словосполучення плата за роботу, робуча плата, робітницька плата, заробоча плата, 
зарібна плата. Зокрема, в працях І. Я. Франка натрапляємо на синонімічні терміни плата за 
роботу (К., стор. 34), робуча плата (К., стор. 86), робітницька плата (К., стор. 104). 
Наведені словосполучення виступають як синтаксичні синоніми, означення робуча й 
робітницька є словотвірними синонімами. Термін С Подолинського заробоча плата (Рем., 
стор. 142) виразніший своєю будовою та семантикою за терміни робуча плата та плата за 
роботу. Леся Українка паралельно вживала терміни заробітна плата (Д., стор. 35), плата 
за роботу (Д., стор. 51), робоча плата (Д., стор. 50). Наведені приклади свідчать про 
неусталеність терміна на означення поняття «заробітна плата» та про намагання тогочасних 
суспільних діячів знайти якнайкращий відповідник німецького терміна der Arbeitslohn. 
Усталене словосполучення заробітна плата як відповідник німецького Arbeitslohn і 
російського заработная плата, природно, входить у словотворчу і граматичну систему 
української мови і повністю передає зміст означуваного поняття. 

Німецький термін die Arbeitsklasse (робітничий клас) І. Франко калькує трьома 
термінами: робітницька людність (В н., стор. 31), робучий люд (В н., стор. 28), робітницька 
верства (В н., стор. 329). Словосполучення робітницька людність і робучий люд, по-перше, 

                                                           
9 Див.: М. А. Жовтобрюх, Мова української періодичної преси, К., 1970, стор. 207. 



створені на базі діалектного мовного матеріалу, по-друге, не відповідають принципу 
однозначності й понятійної компактності. 
Відповідне економічне поняття найповніше відображалось у термінологічному 

словосполученні робітницька верства, що пізніше було витіснене утвореним за зразком 
російського терміна словосполученням робітничий клас. Принагідно зауважимо, що деякі 
політекономічні терміни, які вживав І. Франко, вдаліші, на наш погляді навіть за їх сучасні 
відповідники. Так, Франків термін насильне вивласнювання (К., стор. 17) — рос. 
насильственная экспроприация, нім. die gewaltsame Expropriationsprozeβ — має перевагу над 
сучасним терміном насильственна експропріація (М. К., стор. 720). Нам здається, варто було 
б замість насильственна експропріація вживати термінологічні словосполучення примусова 
експропріація, або ж примусове вивласнювання. По-перше, термін вивласнювання — 
системно зумовлений (є терміни власність, привласнювати), по-друге, прикметник 
примусовий з погляду структури української мови має явну перевагу над терміном 
насильственний. В одному cистемному ряду з терміном насильне вивласнювання стоїть у 
Франка термін вивласнені бідаки (К., стор. 20), пізніше витіснений терміном експропрійовані 
бідняки (К., стор. 724). 

Про шукання економістами кінця XIX—початку XX ст. мовних українських засобів для 
відтворення політекономічної лексики свідчить і дублетність відповідників сучасних 
термінів безробіття, банкротство, власність, експлуатація. Зокрема, І. Франко паралельно 
вживає терміни бєзроботиця (нім. die Arbeitslosigkeit) i безробіття (В н., 83). У 
С. Подолинського знаходимо термін безробітниця (Рем., 372). Паралельно використовує 
І. Франко й терміни утиск (В н., стор. 254) — визиск (В н., стор. 43), власність (В н., стор. 
44) — посілість (В н., стор. 76), визискання (В н., стор. 71) — визискування (В н., стор. 76), з 
яких перші дві пари — лексичні синоніми одноструктурної будови, остання пара — 
словотвірні синоніми. 

Ми зупинилися на історії розвитку окремих термінів, становлення яких відбувалося в 
другій половині XIX та на початку XX ст. Основну увагу звернули на терміни, утворені як 
виразники марксистських політекономічних понять. Одні з них — видозмінені лексичні 
запозичення з німецької мови (вартість), інші — структурні кальки німецьких складних і 
складених термінів (додаткова вартість, заробітна плата тощо), ще інші — набули 
термінологічного значення під впливом відповідних німецьких термінів, що означають 
марксистські політекономічні поняття (доход, прибуток, власність). 

Популяризатори вчення К. Маркса на Україні, перші перекладачі марксистської 
літератури (І. Франко, С. Подолинський, Леся Українка та ін.) намагалися якнайточнішими 
засобами української мови передати багату й виразну систему наукових термінів. Хоч 
далеко не всі аналізовані терміни ввійшли в систему сучасної української політекономічної 
лексики, та все ж приклад їх творення сприяв виробленню й усталенню термінів, які 
відповідають тенденції східнослов’янських мов до зближення їх наукової термінології. 
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