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ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 
 

Важливою категорією економіки та головною метою здійснення підприємницької діяльності є 

прибуток. Він відіграє важливу роль, відображаючи різноманітні економічні взаємозв’язки та забезпечує 

соціальний розвиток підприємства. 

Поняття прибутку є дискусійною категорією. Аналіз наукової літератури показав, що проблемі 

дослідження сутності прибутку приділяється значна увага Дослідження його економічної сутності бере 

початок ще з XVII ст. і продовжується до сьогодні. Серед великої кількості економічних теорій, теорію 

прибутку економісти характеризують як одну з найбільш складних. Тому проблема її обґрунтування 

належить до найважливіших проблем економіки та господарської практики.  

Еволюція поглядів на сутність прибутку починається з часів виникнення меркантилізму, найвидатнішим 

представником якого в Англії був Т.Мен. Джерелом прибутку меркантилісти вважали зовнішню торгівлю. 

Вони стверджували, що прибуток утворюється у сфері обігу, і визначали його, як різницю між продажною і 

купівельною вартістю товару.  

Поняття прибутку в економічній системі існує у зв’язку з наявністю товарно-грошових відносин, 

появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі 

значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: 

доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов’язковою 

винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві.  

З виникненням у XVII ст. в Англії класичної школи політичної економії, засновником якої був 

Уільям Петті, виникає твердження про «виробниче» походження прибутку, джерелом якого є не сфера 

обігу, а праця, виробництво.  

У XVIII ст., наслідуючи вчення У.Петті, набула розвитку школа фізіократів, дослідження якої були 

спрямовані у сферу виробництва. Вони стверджували, що прибуток створюється лише в сільському 

господарстві. Основною формою доданої вартості є земельна рента, яку фізіократи ототожнюють з «чистим 

продуктом», що є результатом додаткової праці робітника.  

У середині XIX ст. набуває розвитку теорія доданої вартості К.Маркса. У вигляді перетвореної 

форми доданої вартості є прибуток, який є мотивом діяльності капіталіста та показником ефективності 

розвитку капіталістичного виробництва. Прибуток утворюється як надлишок виручки над витратами 

капіталу, який безоплатно привласнюється власниками засобів виробництва і реалізується у сфері обігу. 

Найвидатнішим представником класичної економічної теорії XVIIІ ст. є Адам Сміт. У своїй праці 

«Дослідження природи та причини багатства», вчений розробив найважливіші концепції трудової теорії 

вартості. Він вважав, що прибуток – це продукт праці, який привласнюється власником засобів 

виробництва. У зв’язку з цим вчений зазначає, що «вартість, яку робітники додають до матеріалів, 

зводиться до двох частин, одна з яких оплачує їхню винагороду, а друга становить прибуток їхнього 

наймача на весь капітал, авансований ним у вигляді матеріалів і заробітної плати».  

Давид Рікардо, представник класичної політичної економії XVIIІ і початку XIX ст., був прибічником та 

продовжувачем теорії трудової вартості А.Сміта. Як і А.Сміт, Д.Рікардо стверджував, що прибуток створює 

лише праця. На думку Рікардо, прибуток і заробітна плата є не джерелами, а складовими частинами вартості, 

що створюється працею.  

Надалі концепція продуктивності капіталу переростає в теорію трьох факторів виробництва – праці, 

капіталу і землі, основоположником якої був Ж.Б. Сей. Він стверджував, що дані фактори виробництва 

мають самостійне значення у створенні доходів капіталістів та землевласників. Прибуток розглядався 

ним як винагорода підприємця за його промислові здібності в процесі поєднання всіх факторів 

виробництва  

У середині XIX ст. набуває розвитку теорія додаткової вартості К.Маркса. Джерелом прибутку 

К.Маркс вважав додатковий продукт, створений в сфері виробництва і реалізований у сфері обігу. 

Перетворення доданої вартості на прибуток пов’язане з тим, що капіталіст авансує свій капітал не лише на 

наймання робочої сили, а й на придбання засобів виробництва, без яких неможливі виробничий процес і 

створення доданої вартості.  

Як результат, суспільне визнання в той час отримала теорія прибутку Й.Шумпетера. У науковій концепції 

автора вперше вводяться поняття новатора, винахідника, який здійснює впровадження нових поєднань різних 

факторів виробництва, тобто інновацій. При цьому інновації розглядались ним як зміни в комерційній та 

фінансовій діяльності, тобто відкриття нових ринків збуту та освоєння нових джерел сировини, створення 
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нового продукту. Зважаючи на це, прибуток, на думку Й.Шумпетера, є винагородою за підприємницьку 

діяльність, тобто – це «вартісний вираз того, що створює або впроваджує підприємець».  

Ф.Найт пов’язує прибуток з підприємницькою діяльністю. У своїй теорії він виділяє два види ризику: 

ризик, який може бути розрахований та від якого можна застрахуватися та непередбачуваний ризик, який не 

підлягає розрахунку (невизначеність).  Відповідно до його концепції, прибуток є винагородою підприємця за 

прийняття рішень в умовах невизначеності.  

Теоретичне обґрунтування прибутку в умовах монополістичної конкуренції належить Е.Чемберлену. Він 

стверджував, що панування на галузевому ринку незначної кількості крупних виробників призводить до 

формування ринкової та цінової політики, проявом якої є завищення цін. Таким чином, при реалізації товару 

монополіст отримує в межах загального прибутку додаткову частину, джерелом якої є реалізована в ціні 

монополія.  

В країнах з розвинутою ринковою економікою прибуток не пов’язують з витратами тільки живої праці. 

Так, П.Самуельсон визначає прибуток як «надзвичайно різносторонню категорію». Він вважає, що джерелом 

прибутку є дохід від факторів виробництва, винагорода за підприємницьку діяльність та впровадження 

технічних нововведень.  

Вітчизняна економічна думка представлена відомим у світі ім’ям М.Туганом-Барановським. 

Прибуток він розглядав як історичну категорію, соціальною основою якої є власність на засоби 

виробництва. Він по суті протиставляв заробітну плату і прибуток як види трудового та нетрудового 

доходів, протилежні за своєю внутрішньою природою, визначав прибуток як дохід, заснований на 

експлуатації робітника капіталістом. 

У процесі дослідження поняття прибутку, деякі автори обмежуються кількісним визначенням 

категорії. Зокрема у своєму визначенні категорії прибутку І.О. Бланк одним з перших використовує 

співвідношення ризику і доходу. На думку вченого, прибуток – це виражений у грошовій формі чистий 

дохід підприємця на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за ризик здійснення 

підприємницької діяльності, та який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі 

здійснення цієї діяльності  

Питанню походження прибутку присвячене дослідження «прибутку у «фінансових аспектах» 

російського вченого Л.М. Пронського, який зазначає, що «прибуток є гроші, а не праця, корисність або 

що-небудь». На думку вченого, прибуток одного можливий лише за рахунок іншого. Відповідно до 

цього, Л.М. Пронський виділяє три основних джерела виникнення прибутку: мікро-, макро-, 

мегаекономічний.  

Таким чином, прибуток – це загальноекономічна категорія. Він є частиною доходу конкретного 

діючого підприємства, отриманого під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня 

розвитку підприємництва, є різницею між доходами, які були отримані від усіх видів діяльності, і 

витратами підприємства, що були понесені у процесі отримання цих доходів, і використовується для 

здійснення процесу розширеного відтворення та задоволення інтересів власників підприємства, 

працівників, інвесторів і держави. 

Узагальнивши історичний досвід, зазначимо, що протягом кількох століть розвивались і співіснували 

різноманітні теорії трактування прибутку, точились дискусії з питань застосування їх на практиці. 

Аналізуючи досвід попередників, вчені по-різному визначали сутність прибутку та джерела його 

отримання. Дослідження категорії прибутку, його сутності та джерел походження дають можливість 

зробити власний висновок та подати визначення прибутку таким чином: прибуток – це позитивний 

(додатній) фінансовий результат діяльності підприємства. 


