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1 Сутність праці

Праця - це діяльність людини, спрямована на 
досягнення певного результату. Праця як доцільна 
і цілеспрямована діяльність людей є неодмінною 
умовою існуван ня і розвитку суспільства. 

Сутність праці полягає втому, що праця - це процес 
усвідомленої трудової діяльності людини, який 
здійснюється заради одержання корисного 
результату і є, з одного боку, процесом взає модії 
людини з засобами, предметами праці у межах 
певної технології та організації, а, з іншого боку, 
-- процесом суспільної взає модії між людьми. 



Взаємодія людини з елементами 
процесу праці 



2 Зміст та характер праці

. 1) це процес доцільної діяльності 
людини, спрямований на 
перетворення предметів праці на 
споживчі вартості. Впливаючи на 
предмети праці, перетворюючи їх 
та видозмінюючи для досягнення 
конкретної мети виробництва, 
людина витрачає фізичну та 
нервову енергію. Це визначає 
фізіологічний аспект процесу 
праці, хоча водночас праця є і 
матеріальним процесом, 
виражаючи ставлення людей до 
природи. 

2) в процесі праці людина не 
лише цілеспрямовано впливає 
на предмети праці за 
допомогою засобів праці, а й 
взаємодіє з іншими людьми, 
вступаючи в певні суспільні 
відносини. Тобто в цьому 
аспекті праця проявляється як 
суспільне явище 

Процес праці є складним соціально-економічним явищем, котре 
розкривається в двох аспектах



Праця за своїм змістом є матеріальним процесом 
ставлення людей до природи, а за характером - 
суспільним процесом, який виражає взаємовідносини 
людей у процесі їхньої спільної діяльності. 

Зміст праці -  складна категорія, котра охоплює 
комплекс явищ взаємодії людини і природи; 
характеризує взаємодію особистісних і речових 
чинників процесу праці, обсяг і структуру трудових 
функцій людини, її професійні знання, необхідні для 
здійснення трудового процесу вміння та навички. 

До основних елементів, що характеризують зміст праці, 
відносять такі категорії, як "продуктивна сила", 
"інтенсивність", "якість", "складність" і "важкість" 
праці.



Продуктивна сила праці характеризує технічні, організаційні, культурні та 
інші можливості виробничої діяльності людини; це об'єктивні обставини 
праці (наприклад, параметри обладнання, рівень загальної та 
професійної культури, методи організації праці, родючість землі тощо), 
котрі зумовлюють дієздатність працівника та результативність зусиль. 
Продуктивність праці виражається в її результативності. Повнота 
реалізації можливостей, закладених у продуктивну силу праці, значною 
мірою залежить від її інтенсивності. 

Інтенсивність праці характеризує обсяг трудових витрат (фізичної та 
розумової енергії) на одиницю робочого часу, напруженість праці. 
Людина за певний проміжок робочого часу (день, годину) ,здатна 
витратити певну кількість своєї життєвої сили, енергії, і залежно від її 
обсягу (тобто рівня інтенсивності праці) повністю або частково 
реалізується наявна продуктивна сила праці. Підвищення інтенсивності 
праці за своїми результатами рівнозначне збільшенню тривалості 
робочого дня. 

Особливості витраченої робочої сили, відмінності її з погляду внутрішніх 
властивостей характеризує категорія якості праці, котра визначається 
рівнем професійної майстерності працівника, його освіченістю, 
сумлінністю, творчістю, зацікавленістю, комунікабельністю тощо. 

Складність праці характеризується функціями, котрі виконують працівники 
у виробничому процесі. Чим складніша праця, тим більшої спеціальної 
професійної підготовки й кращих здібностей працівника вона потребує. 



У будь-якому трудовому процесі на організм людини впливають фактори 
виробничого середовища, які характеризує категорія важкості праці. Вона 
визначається рівнем фізичних зусиль та нервової напруги, необхідним для 
нормального виконання роботи. Фізична важкість праці, як правило, 
супроводжує роботи невеликої складності (наприклад, пересування вантажу), 
психічна важкість, навпаки, роботи дуже високої складності й 
відповідальності (наприклад, складні хірургічні операції). Найважчими є 
роботи, в яких поєднується фізичне й психічне навантаження, в ході яких 
виникає небезпека для життя (наприклад, робота рятувальників, пожежників і 
т. ін.).

Розглядаючи категорію "характер праці", варто звернути увагу на існування двох 
поглядів на це поняття:

• поняття характеру праці відображає особливості процесу праці, який 
здійснюється в тих чи інших організаційно-технічних умовах (наприклад, 
ручна чи механізована праця, проста чи складна за характером праця, творча 
чи рутинна тощо). В цьому випадку поняття "зміст" і "характер" праці 
накладаються одне на одне, оскільки за їх допомогою виражаються одні й ті 
самі явища зі сфери взаємодії людини і природи. 

• характер праці - категорія, котра відображає особливості взаємозв'язку людей 
у процесі їх спільної трудової діяльності, специфіку відносин між ними 
залежно від їх участі у процесі праці (праця приватна і наймана, 
індивідуальна і колективна).

Розглядати це поняття необхідно комплексно - з погляду суспільної форми праці, 
і як категорію, що формується під впливом особливостей змісту праці за 
ознаками рівня кваліфікації, умов праці, частки фізичної та розумової праці 
тощо. 



3 Класифікація праці



Конкретна праця - це корисна праця, котра витрачається у 
певній формі та якісно відрізняється від усіх інших видів 
праці. Змістом конкретної праці є кількісний і якісний склад 
трудових функцій (відмінність у професіях, рівні 
кваліфікації працівників тощо), їх співвідношення і 
взаємозв'язок у конкретному процесі праці. Результатом 
різних видів конкретної праці є різні споживчі вартості 
(товари та послуги). 

Абстрактна праця - це витрати людської енергії, частка затрат 
суспільної праці безвідносно до тієї конкретної форми, в 
якій вона здійснюється. Абстрактна праця характеризується 
соціально-економічним змістом, тобто ступенем і способом 
затрат робочої сили, а також суспільно-економічними 
відносинами, в яких здійснюється процес праці (тривалість 
робочого дня, оплата праці, вимоги до підготовки 
працівника тощо). Якщо творцем споживчої вартості 
конкретна праця, то творцем вартості виступає абстрактна 
праця, оскільки однорідність праці робить товари 
порівнюваними між собою.



Регламентованою (α - працею) називається діяльність, за якої працівник має 
діяти у чіткій відповідності до заданої технології (інструкції) і не має 
об'єктивної можливості змінити цю технологію. Типовим прикладом 
діяльності, в котрій переважає α - праця, є виконання виробничої операції 
робітником на конвеєрі з регламентованим ритмом. Також це може бути і 
діяльність чиновника, котра зводиться до чіткого й однозначного 
виконання інструкцій. Тобто а-праця може бути не лише фізичною, але і 
розумовою. 

Новацїйною, творчою (β - працею) називається діяльність, за якої працівник 
зайнятий лише створенням нового в науці, техніці, мистецтві, економіці та 
ін. сферах. Результатом β -праці є нові ідеї та образи. Переважно творчою 
є праця винахідників, науковців, лікарів, інженерів, підприємців тощо. 
Найвищим проявом творчості є мистецтво, оскільки у цій сфері діяльності 
виключається копіювання, продукт є суто індивідуальним, відображаючи 
особистість автора. 

Виділення α - праці та β - праці достатнє для аналізу праці в галузях 
матеріального виробництва. У сферах нематеріальної діяльності людини 
(літературі, мистецтві, філософії та ін.) дедалі більшого значення набуває 
духовна складова діяльності людини. 

Духовною (γ - працею) називається діяльність, метою якої є вплив на моральні 
основи людського існування. Така праця може бути як позитивною, 
спрямованою на нагромадження сил добра, так і негативною, 
орієнтованою на нагнітання ворожості, нетерпимості, жорстокості 
(зосередження сил зла). 
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