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Abstract. The author considers the conceptual principles of the phenomenon of self-
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Розв’язан ня проб лем за без пе чен ня про дук тив ної зай ня тос ті на се лен ня й ефек -
тив но го роз вит ку рин ку пра ці ак ту а лі зує пе рег ляд під хо дів до фор му ван ня дер жав -
ної по лі ти ки, які б ма ли спри я ти під ви щен ню ро лі са мо зай ня тос ті, під при єм ниць кої
та ін но ва цій ної ді яль нос ті.

Зай ня тість вис ту пає ін тег раль ним по каз ни ком ре зуль та тив нос ті ре форм, ос кіль -
ки аку му лює і ві доб ра жає ди на мі ку і нас лід ки еко но міч них, со ці аль них, де мог ра фіч -
них про це сів. З еко но міч но го бо ку зай ня тість пов’язу єть ся з мож ли віс тю лю ди ни
сво єю пра цею за без пе чу ва ти со бі і сво їй сім’ї гід не іс ну ван ня, спри я ю чи в той же час
зрос тан ню ефек тив нос ті сус піль но го ви роб ниц тва. Со ці аль но� де мог ра фіч на фун -
кція зай ня тос ті по ля гає у фор му ван ні і роз вит ку осо бис тос ті що до ета пів її жит тє во -
го цик лу, кар’єр но го і ста тус но го зрос тан ня [1, с. 111].        

Ско ро чен ня су куп но го по пи ту на ро бо чу си лу, зву жен ня мас шта бів зай ня тос ті,
зни жен ня за галь но го рів ня доб ро бу ту на се лен ня та зрос тан ня бід нос ті ство рю ють
пе ре ду мо ви для роз вит ку нес тан дар тних форм зай ня тос ті, по ши рен ня її різ них
форм, пе ре о рі єн та ції на більш при бут ко ві ви ди ді яль нос ті, час то на по єд нан ня 
ді яль нос ті в різ них сек то рах еко но мі ки. 

Со ці аль ні нас лід ки кож но го ви ду зай ня тос ті виз на ча ють ся ком бі на ці єю осо бис -
тих (для кож ної осо би, зай ня тої кон крет ним ви дом ді яль нос ті) та сус піль них 
ре зуль та тів, пов’яза них з під ви щен ням доб ро бу ту, зни жен ням (або зрос тан ням) 
со ці аль ної нап ру ги, змі ною мас шта бів со ці аль ної ізо ля ції ок ре мих верств на се лен ня
та мар гі на лі за ції сус пільс тва в ці ло му [2, с. 265].

Су час ний етап роз вит ку ук ра їн ської еко но мі ки ха рак те ри зу єть ся по я вою но вих
явищ у со ці аль ній сфе рі та на рин ку пра ці. Роз ви ток осо бис тос ті в сус пільс тві оз на -
чає пос тій не роз ши рен ня мож ли вос тей для за до во лен ня її пот реб, а та кож іс ну ван ня
ши ро ких мож ли вос тей ре а лі за ції влас них здіб нос тей кож ною лю ди ною за віль но го
ви бо ру сво їх ці лей, мак си маль но го за о хо чен ня з бо ку дер жа ви. Це ос нов на ідея люд -
сько го роз вит ку. Люд ський роз ви ток виз на ча єть ся як про цес зрос тан ня мож ли вос -
тей, роз ши рен ня ви бо ру і до сяг нен ня пев но го рів ня доб ро бу ту [2, с. 26].
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Змі ни в еко но мі ці кра ї ни знай шли своє ві доб ра жен ня й у від по від ній сег мен та -
ції рин ку пра ці, що приз ве ло до змі ни скла ду пра цю ю чих, по ши рен ня нес тан дар тних
форм зай ня тос ті. Зок ре ма, ста тис тич ні да ні свід чать про по міт не зрос тан ня чи сель -
нос ті та пи то мої ва ги са мо зай ня тих, вклю ча ю чи зай ня тих в осо бис то му під соб но му
се лян сько му гос по дарс тві, бе зоп лат но пра цю ю чих чле нів сім’ї.

Ана ліз ос тан ніх дос лід жень і пуб лі ка цій свід чить, що проб ле му са мо зай ня тос ті,
гно се о ло гіч ну при ро ду та ме ха ніз ми її під трим ки роз гля да ли у сво їх пра цях віт чиз -
ня ні вче ні О.О. Во лик, М.І. До ліш ній, С.М. Злуп ко, О.В. Іва щен ко, Е.М. Лі ба но ва,
В.В. Оні кі єн ко, М.М. Пі тю лич та ін. З на у ко вих дос лід жень ці єї проб ле ма ти ки, а та -
кож ста тис тич них да них, мож на ствер джу ва ти, що в су час них умо вах еко но міч но го
роз вит ку са мо зай ня тість є са мос тій ним і важ ли вим еле мен том ре гу лю ван ня рин ку
пра ці. Во на за сво ї ми мас шта ба ми і ха рак те ром здат на пев ною мі рою зні ма ти со ці -
аль ну нап ру гу у сфе рі со ці аль но� тру до вих від но син. Це під твер джу єть ся і дос ві дом
кра їн з роз ви ну ти ми рин ко ви ми від но си на ми, та ких як Гре ція, Пор ту га лія, Іс па нія
то що. 

Дос від ін дус трі аль но роз ви не них кра їн сві ту не за пе реч но по ка зує, що най більш
ефек тив ний шлях до сяг нен ня ста ло го роз вит ку – пос лі дов не сти му лю ван ня еко но -
міч ної ак тив нос ті на се лен ня. Це до ся га єть ся зав дя ки під трим ці різ но ма ніт них форм
тру до вої ді яль нос ті, вклю ча ю чи са мос тій ну зай ня тість на се лен ня.

Дос лід ниць кою ме тою є роз гляд кон цеп ту аль них за сад фе но ме ну са мо зай ня тос -
ті на се лен ня в со ці о ло гіч ній пер спек ти ві, її кла си фі ка ції за фор ма ми та оз на ка ми, а
та кож нас лід ків для со ці аль но� е ко но міч но го роз вит ку ук ра їн сько го сус пільс тва.

Са мо зай ня тість на се лен ня – спе ци фіч на фор ма еко но міч ної ді яль нос ті. Її суть
по ля гає в то му, що лю ди на са ма зна хо дить для се бе дже ре ло до хо дів, яке за без пе чує
їй гід не іс ну ван ня в ре зуль та ті еко но міч ної ді яль нос ті, що не су пе ре чить за ко нам
кра ї ни. Са мо зай ня тість ре а лі зу єть ся че рез кон крет ні фор ми вклю чен ня еко но міч но
ак тив но го на се лен ня в гос по дар ську ді яль ність. На сьо год ніш ній день – це од на з
важ ли вих форм адап та ції до но вих від но син для біль шос ті пра цез дат но го на се лен ня
та є свід чен ням йо го го тов нос ті бра ти на се бе від по ві даль ність за ре зуль та ти гос по -
да рю ван ня.

У За ко ні Ук ра ї ни “Про со ці аль ний за хист осіб, які са мос тій но за без пе чу ють 
се бе ро бо тою”, са мо зай ня тість трак ту єть ся як ді яль ність фі зич них осіб (гро ма дян,
іно зем ців, як що ін ше не вста нов ле но між на род ни ми до го во ра ми, зго да на чин ність
яких на да на Вер хов ною Ра дою Ук ра ї ни, та осіб без гро ма дянс тва), спря мо ва на на 
за до во лен ня осо бис тих та сус піль них пот реб, що здій сню єть ся ни ми са мос тій но, 
на пос тій ній або тим ча со вій ос но ві, при но сить їм до хід у гро шо вій або ін шій фор мі,
не є пра цею та ких осіб на під при ємс твах, в ус та но вах чи ор га ні за ці ях за тру до вим
до го во ром на пос тій ній ос но ві чи за су міс ниц твом, а та кож не є під при єм ниц твом
від по від но до Гос по дар сько го ко дек су Ук ра ї ни. Згід но із цим За ко ном, “са мо зай ня та
осо ба – це будь� я ка фі зич на осо ба, яка са мос тій но за без пе чує се бе ро бо тою від по від -
но до умов цьо го За ко ну” [3].

Ді яль ність дер жа ви, спря мо ва на на спри ян ня зай ня тос ті  без ро біт них гро ма дян че -
рез під трим ку під при єм ниць кої іні ці а ти ви і орі єн та цію на ор га ні за цію са мо зай ня тос ті,



38

СОЦІОЛОГІЯ

є од ним із пер спек тив них шля хів  ак тив ної по лі ти ки на рин ку пра ці. Як свід чить
дос від ба га тьох схід но єв ро пей ських кра їн, зок ре ма Угор щи ни, Поль щі, са мо зай ня -
тість і мік ро під при єм ниц тво по зи тив но впли ва ють на за галь ну еко но міч ну 
си ту а цію, до сить ефек тив но спри я ють ви рі шен ню проб лем ви му ше ної не зай ня тос ті
в умо вах пе ре хід но го пе рі о ду будь� я ко го сус пільс тва.

Під ви ще ний ін те рес до ста нов лен ня різ них форм са мос тій ної тру до вої ді яль нос -
ті зу мов лю єть ся, на наш пог ляд, та ки ми обс та ви на ми:

• роз ви ток ін ди ві ду аль но го під при єм ниц тва ство рює ре аль ні умо ви для здій -
снен ня гли бо ких струк тур них змін у фор му ван ні і роз вит ку ди на міч но го рин ко во го
сек то ра еко но мі ки;

• знач ною мі рою зні ма єть ся со ці аль на нап ру га на рин ку пра ці, ос кіль ки роз ши -
рю єть ся сфе ра прик ла дан ня пра ці, фор му єть ся ефек тив на ре гі о наль на сис те ма зай -
ня тос ті, що вра хо вує со ці аль но� пси хо ло гіч ні, де мо е ко но міч ні ха рак те рис ти ки со ці -
аль но� тру до во го по тен ці а лу;

• за леж но від кон’юнк ту ри по пи ту та про по зи ції ро бо чої си ли на ре гі о наль но му
рин ку пра ці, че рез різ ні фор ми са мо зай ня тос ті мо же бу ти до сяг ну та про дук тив на
зай ня тість еко но міч но ак тив но го на се лен ня.

На ве де ні ар гу мен ти зу мов лю ють пот ре бу в пог либ лен ні дос лід жень со ці аль но�
е ко но міч ної при ро ди са мос тій ної тру до вої ді яль нос ті.

Пе ре ва ги са мо зай ня тос ті по ля га ють у то му, що лю ди на са ма стає гос по да рем
сво єї до лі. Це дає їй мож ли вість пра цю ва ти з ти ми людь ми, які їй до впо до би, пла ну -
ва ти ро бо чий час на влас ний роз суд, про яв ля ти іні ці а ти ву і твор чість у тру до вій 
ді яль нос ті, ці лес пря мо ва но під ви щу ва ти рі вень сво єї ква лі фі ка ції. Са мо зай ня ті осо -
би са мі ство рю ють умо ви для ро бо ти, на свій роз суд роз по ряд жа ють ся до хо да ми.

На та ких за са дах у сус пільс тві пос ту по во фор му єть ся прин ци по во но вий про ша рок
еко но міч но ак тив но го на се лен ня (що є при род ною ре ак ці єю на тран сфор ма цій ні про це -
си), для яко го ха рак тер на змі на мо ти ва ції тру до вої ді яль нос ті в пло щи ні зрос тан ня тих
скла до вих про це су пра ці, які за без пе чу ють ре а лі за цію не тіль ки ма те рі аль них, але й ду -
хов них пот реб: за до во лен ня від са мої пра ці, її со ці аль ної зна чи мос ті, склад нос ті то що.

У су час ній віт чиз ня ній со ці о ло гіч ній лі те ра ту рі ще до не дав на бу ли прак тич но
від сут ні ґрун тов ні на у ко ві дос лід жен ня фе но ме ну “са мо зай ня тість”. Са мо зай ня ті як
ка те го рія еко но міч но ак тив но го на се лен ня Ук ра ї ни впер ше бу ли роз гля ну ті ста тис -
ти ка ми в 1999 р. За виз на чен ням Дер жком ста ту Ук ра ї ни, са мо зай ня ті – це осо би, які
здій сню ють тру до ву ді яль ність на са мос тій них за са дах (без за лу чен ня пос тій них
най ма них пра ців ни ків), сво їм влас ним кош том, во ло ді ють за со ба ми ви роб ниц тва і
не суть від по ві даль ність за ви роб ле ну про дук цію (на да ні пос лу ги). Сек тор са мос тій -
ної зай ня тос ті вклю чає пра цю ю чих не за най мом, які, на від мі ну від най ма них пра -
ців ни ків, са мос тій но ор га ні зо ву ють свою тру до ву ді яль ність на ба зі ор га ні за ції та 
ве ден ня гос по дар ської ді яль нос ті, фі зич них або юри дич них осіб, які від по ві да ють за
ре зуль та тив ність та ефек тив ність ці єї ді яль нос ті, а та кож за ви ко нан ня зо бов’язань
по від но шен ню до ін ших осіб, зок ре ма в час ти ні ви ко нан ня умов тру до вих до го во рів
з най ма ни ми пра ців ни ка ми то що. До та ких осіб на ле жать: ро бо то дав ці, са мо зай ня ті,
без кош тов но пра цю ю чі чле ни сім’ї [4, с. 14]. 
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Са мо зай ня тість як со ці аль не та еко но міч не яви ще впер ше по чав вив ча ти на 
по чат ку 1960�х рр. аме ри кан ський еко но міст Д. Фі ліпс. Хви лі під не сен ня чи спа ду
та ко го со ці аль но� е ко но міч но го фе но ме ну, як са мозай ня тість, є ха рак тер ни ми прак -
тич но для кож ної еко но міч ної сис те ми. Цей фе но мен ві доб ра жає стан еко но мі ки та
фор ми зай ня тос ті в кож ній ок ре мій кра ї ні. Ва го мий вне сок у дос лід жен ня са мо зай -
ня тос ті внес ли та кі аме ри кан ські вче ні: еко но міст Р. Арон сон (R. Aron son) та со ці о -
лог Е. Райт (E.Wright). Са ме Е. Райт нап ри кін ці 1980�х рр. ука зу вав на об маль 
дос лід жень із за галь ної проб ле ми са мо зай ня тос ті, то ді як іс нує знач но біль ше дос -
лід жень з різ них ви дів про фе сій ної ді яль нос ті, які аж ні як не вар то ото тож ню ва ти з
са мо зай ня тіс тю [5, с. 118]. То му, на на шу дум ку, пи тан ня те о ре ти ко� ме то до ло гіч но го
ос мис лен ня різ них ас пек тів ці єї проб ле ма ти ки є до сить ак ту аль ним у ра кур сі фор -
му ван ня кон ку рен тос про мож ної еко но мі ки Ук ра ї ни.

По ши рен ня са мо зяй ня тос ті ха рак те ри зу єть ся по я вою но вих ма лих під при ємств,
які ство рю ва ли ся пе ре важ но в га лу зях із не ви со кою ка пі та ло міс ткіс тю че рез брак
ка пі та лів – у сфе рі спо жив чих та ви роб ни чих пос луг, на тран спор ті, в бу дів ниц тві та
ре мон ті, обс лу го ву ю чи пе ре важ но міс це ві рин ки. Де я кі не фор маль ні ви ди ді яль нос -
ті до пе ре бу дов но го пе рі о ду за но вих еко но міч них умов бу ли ле га лі зо ва ні. Ін ші фір -
ми ви ник ли як не за леж ні під при ємс тва в про це сі ре ор га ні за ції ве ли ких дер жав них
під при ємств (у зв’яз ку з їх при ва ти за ці єю, по ді лом, зак рит тям то що) або як ціл ком
но ві ут во рен ня. Сти му лом роз вит ку ма ло го під при єм ниц тва бу ла так зва на ма ла
при ва ти за ція (ма га зи ни, го те лі, рес то ра ни, пе ру кар ні, не ве ли кі ви роб ни чі оди ни ці),
а в ок ре мих кра ї нах і рес ти ту ція – по вер нен ня на ці о на лі зо ва ної влас нос ті її ко лиш -
нім влас ни кам або спад ко єм цям, що по лег шу ва ло дос туп дріб ним під при єм цям до
не до ро гих при мі щень, об лад нан ня, кре ди тів, рин ків то що.

Са мо зай ня тість – це ре зуль тат двох про це сів: по� пер ше, роз вит ку іні ці а ти ви, 
а по� дру ге – змі ни со ці аль но� е ко но міч них обс та вин. Змі на со ці аль ної си ту а ції й сис -
те ми цін ніс них орі єн та цій осо бис тос ті за но вих умов приз во дить до змі ни по ве дін -
ко вої ак тив нос ті. Як сус пільс тво за га лом, так і кож на лю ди на пот рап ля ють у си ту а -
цію адап та ції. Як пра ви ло, в умо вах тран сфор ма цій них змін сус пільс тва по ве дін ку
осо бис тос ті фор му ють і спря мо ву ють не ли ше орі єн та ції й очі ку ван ня лю дей, 
а й жит тє ві си ту а ції. Лю ди на заз нає впли ву осо бис тіс них нас та нов і сте ре о ти пів, що
зу мов лю ють її пог ляд на си ту а цію і тим са мим спо ну ка ють її до тої чи ін шої по ве дін -
ко вої стра те гії.

Са мо зай ня тість у виг ля ді чов ни карс тва та при мі тив ної тор гів лі в ук ра їн сько му
сус пільс тві 1990�х рр. ста ла по ши ре ною тру до вою ді яль ніс тю. По чи на ю чи з 1992 р.
са мо зай ня тість в Ук ра ї ні по ча ла роз ви ва ти ся прис ко ре ни ми тем па ми, а вже у 1998 р.
чи сель ність са мо зай ня тих (пе ре важ но в осо бис то му під соб но му сіль сько му гос по -
дарс тві) пе ре ви щи ла чи сель ність зай ня тих у про мис ло вос ті.

На ос но ві різ но ма ніт них форм влас нос ті фор му єть ся га ма різ них ор га ні за цій но�
гос по дар ських різ но ви дів ви роб ниц тва, вклю ча ю чи і са мо зай ня тість. Як нас лі док,
фор му єть ся ефек тив на сис те ма зай ня тос ті, роз ши рю єть ся сфе ра прик ла дан ня пра ці,
а от же й біль ше стає мож ли вос тей для са мо ре а лі за ції кож ної лю ди ни у сфе рі пра ці.
Ос но вою са мос тій ної зай ня тос ті, її не су чою конс трук ці єю є при ват на влас ність на
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за со би ви роб ниц тва. На за са дах при ват ної влас нос ті ін ди від от ри мує прос тір і сво -
бо ду ви бору жит тє вої пер спек ти ви, роз крит тя і вдос ко на лен ня сво їх здіб нос тей, а це
оз на чає, що від бу ва єть ся все біч ний і віль ний роз ви ток тру до во го по тен ці а лу, 
про дук тив них сил сус пільс тва. 

Сус піль не ви роб ниц тво здій сню єть ся для пот реб лю дей та їх роз вит ку. Ме та роз -
вит ку ви роб ниц тва в умо вах при ват ної влас нос ті на за со би ви роб ниц тва об’єк тив но
збі га єть ся з пот ре ба ми кож но го чле на сус пільс тва, у зв’яз ку з чим при ват ний влас -
ник стає за ці кав ле ним у сен сі сво єї пра ці, про фе сій но му ха рак те рі сво єї ді яль нос ті. 

Роз ви ток при ват ної влас нос ті, на ос но ві якої фор му ють ся різ но ма ніт ні фор ми
са мо ор га ні за ції тру до вої ді яль нос ті, сут тє во роз ши рює ме жі сус піль но го по ді лу пра -
ці. Пог либ лен ня сус піль но го по ді лу пра ці вис ту пає об’єк тив ною ос но вою різ но ма -
ніт нос ті сус піль них пот реб та не об хід нос ті їх за до во лен ня. Роз ви ток пот реб 
сус пільс тва обу мов лює ви ник нен ня но вих ти пів і різ но ви дів пра ці, форм її ор га ні за -
ції, що, у свою чер гу, змі нює кіль кіс ні про пор ції сус піль ної пра ці між ви да ми ді яль -
нос ті та га лу зя ми ви роб ниц тва.

От же, са мо зай ня ти ми бу де мо вва жа ти тих, хто пра цює за свій влас ний кошт, 
са мос тій но ор га ні зо вує свою ро бо ту, во ло діє за со ба ми ви роб ниц тва та не се від по ві -
даль ність за ви роб ле ну про дук цію (якість, ці ну, збут то що). 

У пи тан ні виз на чен ня са мо зай ня тос ті з ме тою пра виль но го по даль шо го ви бо ру
по каз ни ків ста тис тич но го ви мі рю ван ня дос лід ни ки� е ко но міс ти зас то со ву ють два
під хо ди: 

• зву же ний, ко ли йдеть ся про тих, хто пра цює од но о сіб но, без за лу чен ня ін ших
пра ців ни ків, на будь� я кій (оп лат ній чи бе зоп лат ній) ос но ві;

• роз ши ре ний, пов’яза ний з ін ди ві ду аль ною тру до вою ді яль ніс тю на мік ро під -
при ємс тві з чи сель ніс тю пра цю ю чих до п’яти осіб [6, с. 5].                                                                                                   

Згід но з ме то ди кою Між на род ної ор га ні за ції пра ці (МОП): “До сек то ра са мо зай -
ня тос ті вхо дять усі осо би, що пра цю ють у гос по дар ських оди ни цях, які на ле жать і
ке ро ва ні са мос тій но зай ня тою осо бою, то му сек тор са мос тій ної зай ня тос ті вклю чає
пра цю ю чих са мос тій но, не за най мом, пра ців ни ків, пра цю ю чих влас ни ків і всіх пра -
ців ни ків, тоб то пос тій них і тим ча со вих пра ців ни ків, уч нів і бе зоп лат но пра цю ю чих
чле нів сім’ї, в то му чис лі і чле нів ви роб ни чих ко о пе ра ти вів” [7].

На дум ку ві до мо го віт чиз ня но го вче но го Е. Лі ба но вої, са мо зай ня ти ми вар то вва -
жа ти тих осіб, які здій сню ють тру до ву ді яль ність на са мос тій ній ос но ві (без за лу чен -
ня пос тій них най ма них пра ців ни ків), на свій влас ний кошт, во ло ді ють за со ба ми 
ви роб ниц тва і не суть від по ві даль ність за ви роб ле ну про дук цію (на да ні пос лу ги) 
[2, с. 213]. М. Пі тю лич до са мо зай ня тих осіб від но сить ро бо то дав ців (пра цю ю чих
влас ни ків), зай ня тих ін ди ві ду аль ною тру до вою ді яль ніс тю та бе зоп лат но пра цю ю -
чих чле нів сім’ї, вклю ча ю чи чле нів ви роб ни чих ко о пе ра ти вів [8, с. 89].

Де що ін шої дум ки сто сов но са мо зай ня тих дот ри му ють ся ро сій ські со ці о ло ги.
Во ни вва жа ють, що са мо зай ня тих – влас ни ків ін ди ві ду аль но го та сі мей но го біз не су,
що пра цю ють не за най мом і пе ре важ но по о дин ці, мож на бу ло б наз ва ти зай ня ти ми
ін ди ві ду аль ним під при єм ниц твом, які пра цю ють са мос тій но на без кон трак тних за -
са дах, про те пе ре важ но не сприй ма ють свій ста тус зай ня тос ті як ста тус під при єм ця
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[9, с. 23]. На дум ку ро сій сько го со ці о ло га Т. Зас лав ської, ос нов ною від мін ніс тю 
са мо зай ня тих від “кла сич них” під при єм ців є ін ди ві ду аль ний тип пра ці, від нос но
неве ли кий об сяг їх ньо го біз не су, а та кож “від сут ність у ньо му ком по нен ти, що
пов’яза на з ор га ні за ці єю спіль ної ді яль нос ті лю дей” [10,  с. 4].

На дум ку ро сій сько го вче но го Б. Бре є ва, до са мо зай ня тих вар то від нес ти під при -
єм ців, осіб, пра цю ю чих не за най мом, чле нів ви роб ни чих ко о пе ра ти вів і не оп ла чу ва -
них пра ців ни ків сі мей них під при ємств [11,  с. 189].

У Ро сій ській Фе де ра ції, згід но із за ко ном про зай ня тість, до осіб, які са мос тій но
за без пе чу ють се бе ро бо тою, від но сять: під при єм ців; осіб, зай ня тих ін ди ві ду аль ною
тру до вою ді яль ніс тю, вклю ча ю чи фер ме рів, а та кож чле нів ви роб ни чих ко о пе ра ти -
вів [12]. 

Під са мо зай ня тіс тю Р. Арон сон ро зу мів аль тер на тив ний спо сіб за ро біт ку для
про жи ван ня че рез про даж влас ної пра ці [13]. На то мість Е. Райт заз на чав, що са мо -
зай ня та осо ба за роб ляє кош ти зав дя ки сво їй пра ці, при чо му не про да ю чи її ро бо то -
дав цю за за ро біт ну пла ту.  Виз на ча ю чи со ці аль ну по зи цію са мо зай ня тих, Е. Райт,
один із на йав то ри тет ні ших спе ці а ліс тів з пи тань со ці аль но� кла со во го ана лі зу аме ри -
кан сько го сус пільс тва, ха рак те ри зує їх як та ких, що ма ють влас ні за со би ви роб ниц -
тва й ні ко го не най ма ють. Він від но сить са мо зай ня тих до од но го з трьох ос нов них
кла сів ка пі та ліс тич но го сус пільс тва – до ма лої бур жу а зії (petty bo ur ge o i sie), тим 
са мим під крес лює від мін ність їх як кла су від двох ін ших – кла су ка пі та ліс тів, що 
во ло ді ють за со ба ми ви роб ниц тва й най ма ють ро біт ни ків, і кла су ро біт ни ків, які не
ма ють за со бів ви роб ниц тва і про да ють свою ро бо чу си лу ка пі та ліс там [5, с. 17].

Фе но мен “са мо зай ня тість” на бу ває більш ви ра же но го со ці о ло гіч но го  кон тек сту
у со ці аль но� кла со вих схе мах, по бу до ва них на ме то до ло гіч них під хо дах Е. Рай та й
Дж. Гол дтор па. Згід но з по зи ці єю Дж. Гол дтор па, са мо зай ня тих ха рак те ри зує 
на яв ність пев ної кіль кос ті ка пі та лу та, сво го ро ду, сво бо да від пря мо го наг ля ду за ви -
ко нан ням ни ми ро бо чих зав дань [14, с. 41]. До ціль но за у ва жи ти, що в пи тан ні виз -
на чен ня са мо зай ня тих як Е. Райт, так і Дж. Гол дторп ви ок рем лю ють та кі клю чо ві 
ха рак те рис ти ки да ної ка те го рії: на яв ність влас них за со бів ви роб ниц тва й ав то ном -
ність тру до во го про це су.

Цьо го під хо ду дот ри му єть ся О. Іва щен ко, яка вва жає, що з со ці о ло гіч ної точ ки
зо ру, са мо зай ня тість – це ін ди ві ду аль на тру до ва ді яль ність у сфе рах дріб но го ви роб -
ниц тва та пос луг, що здій сню єть ся на ос но ві влас них за со бів ви роб ниц тва за на яв -
нос ті ав то но мії й від сут нос ті ор га ні за цій но го кон тро лю в тру до во му про це сі та без
зас то су ван ня най ма ної пра ці [15, с. 194].

Як тип еко но міч ної по ве дін ки са мо зай ня тість здій сню єть ся за від по від ни ми
прин ци па ми, ос нов ни ми з яких є еко но міч на са мос тій ність, еко но міч на від по ві даль -
ність, сво бо да ви бо ру то що. 

Еко но міч на са мос тій ність оз на чає те, що той чи ін ший вид ді яль нос ті об’єд нує в
од ній осо бі як влас ни ка, так і пра ців ни ка, і ке рів ни ка. Тоб то всі рі шен ня що до ор га -
ні за ції ді яль нос ті прий має од на осо ба, яка об’єд нує в со бі ці три заз на че ні оз на ки.
Що до еко но міч ної від по ві даль нос ті, то тут слід на го ло си ти, що від по ві даль ність за
прий ня ті рі шен ня, а та кож за ре зуль та ти ді яль нос ті по єд ну єть ся в од ній осо бі. 
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Еко но міч на сво бо да ви бо ру ді яль нос ті са мо зай ня тих оз на чає, що ін ди від, який 
ба жає зай ня тись під при єм ниц твом, мо же на влас ний роз суд ви би ра ти вид та фор му
тру до вої ді яль нос ті [16, с. 90–91].

Різ но ви ди та фор ми са мос тій ної зай ня тос ті мож на кла си фі ку ва ти за пев ни ми
оз на ка ми, а са ме:

• фор маль ніс тю;
• ле галь ніс тю;
• га лу зя ми на род но го гос по дарс тва;
• міс цем у фор му ван ні сус піль но го про дук ту;
• прос то ро ви ми ме жа ми;
• дже ре ла ми за лу чен ня по чат ко во го ка пі та лу;
• ре гу ляр ніс тю здій снен ня ді яль нос ті;
• фор мою от ри ман ня при бут ку то що.
Ви хо дя чи із оз на ки фор маль нос ті, ви ді ля ють за ре єс тро ва них і не за ре єс тро ва них

са мо зай ня тих. Суб стан цію дру гих, як пра ви ло, ста нов лять влас ни ки осо бис тих під -
соб них гос по дарств, лю ди віль них про фе сій, де я кі фер ме ри та ін. До пер ших, тоб то
за ре єс тро ва них са мо зай ня тих, мож на від нес ти, на сам пе ред, осіб ін те лек ту аль ної
сфе ри – ад во ка тів, но та рі у сів, ар хі тек то рів, ест рад них ар тис тів, фер ме рів, час ти ну
ву лич них під при єм ців та ін. 

Фор маль ний і не фор маль ний сек то ри у сфе рі са мос тій ної зай ня тос ті ви ді ля ють
та кі вче ні, як Р. Куз нє цо ва, О. Кар на у хо ва, Л. Шев чен ко [17, с. 96]. Ціл ком оче вид -
но, що під ста вою для та кої гра да ції є мас штаб ний ті ньо вий сек тор, що склав ся в еко -
но мі ці Ук ра ї ни. Од нак дис ку сій ним є пи тан ня про від не сен ня до не фор маль но го
сек то ра зай ня тих про да жем то ва рів, ре мон том по бу то вої тех ні ки, ре мон том ав то мо -
бі лів, ре пе ти торс твом, пе ре ве зен ня ми, еко но міч ним ту риз мом то що, ос кіль ки кри те -
рі єм від не сен ня до пев но го сек то ра є не сам вид ді яль нос ті, а умо ви, за яких во на
здій сню єть ся. Ана лі зу ю чи не фор маль ну зай ня тість у не рег ла мен то ва но му сек то рі,
вар то під крес ли ти, що са ме цей сек тор ство рює ре аль ні умо ви для роз вит ку під при -
єм ниць кої іні ці а ти ви й от ри ман ня більш ви со ких при бут ків, а для ок ре мих ка те го -
рій на се лен ня він є єди ною мож ли віс тю за без пе чи ти своє май бут нє.

Нас туп ною кла си фі ка цій ною оз на кою є ле галь ність, за леж но від якої са мо зай ня -
тість мо же бу ти ле галь ною або не ле галь ною. Всі різ но ви ди са мос тій ної зай ня тос ті, які
не су пе ре чать ді ю чо му за ко но давс тву кра ї ни (за ре єс тро ва на ву лич на тор гів ля, фер -
мер ські гос по дарс тва то що), на ле жать до ле галь ної са мо зай ня тос ті. На то мість до 
не ле галь них слід від нес ти тих са мо зай ня тих, які зай ма ють ся не ле галь ним пе ре ве зен -
ням то ва рів че рез кор дон, не ле галь ним про да жем зброї, нар ко ти ків, ал ко голь них на -
по їв то що. При на гід но за у ва жи мо, що та кі са мо зай ня ті фун кці о ну ють у сфе рі ті ньо вої
еко но мі ки, ос кіль ки во ни ні де не за ре єс тро ва ні, а від по від но і не спла чу ють по дат ків.

Са мо зай ня тість мож на кла си фі ку ва ти і за га лу зя ми на род но го гос по дарс тва, 
а са ме: са мо зай ня ті у сіль сько му гос по дарс тві, у тор гів лі, у сфе рі охо ро ни здо ров’я та
в ін ших га лу зях.

За міс цем у фор му ван ні сус піль но го про дук ту мож на ви ді ли ти ще два ви ди 
са мо зай ня тос ті. Від по від но до заз на че ної кла си фі ка ції са мо зай ня тість мож на 



43

кла си фі ку ва ти як ви роб ни чу (са мо зай ня ті у сфе рі ма те рі аль но го ви роб ниц тва), так
і не ви роб ни чу (са мо зай ня ті у сфе рі пос луг).

За прос то ро вою оз на кою ви ді ля ють са мо зай ня тих, які пра цю ють  у сіль ській
міс це вос ті й у міс тах.

Що до дже рел за лу чен ня по чат ко во го ка пі та лу для ве ден ня влас ної спра ви, то са -
мо зай ня тих мож на кла си фі ку ва ти на тих, які здій сню ють свою ді яль ність за ра ху нок
влас них кош тів; кош тів, по зи че них у бан ків ських та не бан ків ських ус та но вах 
(ко мер цій ні бан ки, цен три зай ня тос ті, які мо жуть на да ва ти кре ди ти у виг ля ді од но -
ра зо вої вип ла ти до по мо ги по без ро біт тю та ін ше); до по мо ги чле нів сім’ї, ро ди чів.

За леж но від ре гу ляр нос ті здій снен ня ді яль нос ті мож на ви ді ли ти са мо зай ня тих,
які зай ма ють ся влас ним біз не сом пос тій но, се зон но, ви пад ко во, тим ча со во. До пос -
тій но зай ня тих мож на від нес ти тих са мо зай ня тих, які здій сню ють свою ді яль ність
ре гу ляр но (при ват ні лі ка рі, фер ме ри то що), се зон но зай ня ті – ті, ді яль ність яких, як
пра ви ло, при па дає на один і той же пе рі од ро ку (трак то рист із влас ним тран спор том;
са мо зай ня ті, які ви ро щу ють на влас них ді лян ках сіль сько гос по дар ську про дук цію,
то що). Ви пад ко во са мо зай ня ти ми вва жа ються осо би, які здій сню ють свою ді яль -
ність ли ше то ді, ко ли іс нує на неї по пит. Як пра ви ло, ви пад ко ва са мо зай ня тість за
сво єю при ро дою є фор мою от ри ман ня до дат ко во го за ро біт ку на тлі фор му ван ня
под вій ної зай ня тос ті. По діб не трак ту ван ня має і тим ча со ва са мо зай ня тість. Сю ди
мож на від нес ти осіб, які не ма ють тим ча со во пос тій но го міс ця ро бо ти і ви му ше ні
зай ма ти ся впро довж пев но го пе рі о ду ча су са мос тій ною ді яль ніс тю. 

Бе ру чи за ос но ву кла си фі ка ції фор му от ри ман ня при бут ку, мож на ви ді ли ти тих
са мо зай ня тих, які от ри му ють гро шо вий до хід та до хід у на ту раль но му виг ля ді 
(у виг ля ді одер жа но го вро жаю, ви ко рис та но го на влас не спо жи ван ня то що). Як пра -
ви ло, от ри му ють до хід у на ту раль но му виг ля ді ті са мо зай ня ті, які здій сню ють свою
ді яль ність у сфе рі сіль сько гос по дар сько го ви роб ниц тва. А всі ін ші са мо зай ня ті, та кі
як при ват ні но та рі у си, лі ка рі, ад во ка ти, спорт сме ни то що, от ри му ють свій до хід у
гро шо вій фор мі.

На на шу дум ку, до ціль ним є роз ме жу ва ти по нят тя  “тра ди цій на зай ня тість” і 
“са мо зай ня тість”. Са мо зай ня тість від тра ди цій ної зай ня тос ті з ре гу ляр ною ви на го -
ро дою від різ ня єть ся влас ти вою їй ав то ном ніс тю й ін ди ві ду аль ною спря мо ва ніс тю в
тру до во му про це сі, під кон троль ніс тю ли ше со бі й кон’юнк ту рі рин ку то ва рів і пос -
луг [15, с. 194].

На сьо год ні в Ук ра ї ні вже є нап ра цьо ва ні схе ми роз вит ку са мо зай ня тос ті та 
ма ло го під при єм ниц тва, які ре а лі зу ють ся Дер жав ною служ бою зай ня тос ті. Так, у
рам ках ре а лі за ції Уго ди Уря ду Ук ра ї ни, ПРО ОН і МОП “Впро вад жен ня гнуч ких
прог рам про фе сій но го нав чан ня для без ро біт них” пе ред ба че но під про ект що до роз -
вит ку ма ло го під при єм ниц тва та са мо зай ня тос ті на се лен ня [18, с. 90].

Ана ліз со ці аль но� е ко но міч ної ефек тив нос ті са мо зай ня тос ті по ка зує, що її ак тив -
на під трим ка з бо ку ре гі о наль них ор га нів уп рав лін ня здат на знач ною мі рою ста бі лі -
зу ва ти си ту а цію на ло каль них рин ках пра ці, ні ве лю ва ти без ро біт тя, від кри ти 
прос тір для са мо ре а лі за ції еко но міч но ак тив но го на се лен ня. Від са мо го по чат ку еко -
но міч них тран сфор ма цій са мо зай ня тість асо ці ю єть ся з ак тив ніс тю на се лен ня, 
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від мо вою від па тер на ліз му в сус піль них від но си нах, зни жен ням без ро біт тя. В іде а лі
са мо зай ня тість дає лю ди ні знач ну сво бо ду дій, мож ли вість про я ви ти се бе й от ри му -
ва ти до хо ди від по від но до кіль кос ті й якос ті зат ра че ної фі зич ної і ро зу мо вої пра ці,
ко мер цій но го ри зи ку і вкла де но го ка пі та лу. 

Про те ре аль ний стан справ із са мо зай ня тіс тю в Ук ра ї ні да ле кий від від по від нос ті
ре ко мен да ці ям МОП. Ряд проб лем на сьо год ні за ли ша єть ся прак тич но не ви рі ше ни ми.

По� пер ше, не вра хо ву єть ся той факт, що, ска жі мо, зас тій ні без ро біт ні нав ряд чи
здат ні са мос тій но пра цю ва ти в су час них склад них умо вах без спе ці аль них до дат ко -
вих за хо дів спри ян ня.

По� дру ге, від сут нє ефек тив не ре гу лю ван ня (на рин ко вих за са дах, але з обов’яз -
ко вим вра ху ван ням со ці аль ної зна чи мос ті тих чи ін ших га лу зей та ви роб ництв) 
міс це вою вла дою ви бо ру сфе ри (га лу зі) за по чат ку ван ня влас ної спра ви;

По� тре тє, не ди фе рен ці йо ва но під хід, а от же й дії дер жав ної служ би зай ня тос ті
сто сов но без ро біт них, які (за її спри ян ня чи са мос тій но) від кри ли влас ну спра ву 
(на умо вах са мо зай ня тос ті чи із за лу чен ням най ма ної пра ці) і збан кру ту ва ли [18].

Віль но об ра на фор ма зай ня тос ті як орі єн тир со ці аль но� рин ко вої еко но мі ки 
є од ним із до мі ну ю чих прин ци пів, на яко му по вин ні бу ду ва ти ся дер жав на по лі ти ка
і ме ха нізм за без пе чен ня про дук тив ної зай ня тос ті. Важ ли ви ми пе ре ду мо ва ми ре а лі -
за ції цьо го прин ци пу має бу ти спри ян ня роз вит ко ві всіх форм влас нос ті і гос по дар -
ської ді яль нос ті з ме тою роз ши рен ня мож ли вос тей ви бо ру еко но міч но ак тив ним 
на се лен ням сфе ри зас то су ван ня пра ці.

От же, здій снен ня ак тив ної по лі ти ки зай ня тос ті в нап ря мі роз вит ку са мо зай ня -
тос ті не мож ли ве без лік ві да ції ад мі ніс тра тив них пе реш код і ство рен ня спри ят ли во -
го еко но міч но го се ре до ви ща. Скла до ві ба жа ної по лі ти ки сто сов но са мо зай ня тос ті в
до по ві ді Між на род но го бю ро пра ці фор му лю ють ся та ким чи ном:

• від сут ність дис кри мі на ції сто сов но цьо го ви ду ді яль нос ті;
• се лек тив на до по мо га, спря мо ва на на усу нен ня дис ба лан сів і не рів нос ті мож ли -

вос тей – з од но го бо ку, і на ви тіс нен ня не е фек тив них, не ба жа них сус пільс тву форм
са мо зай ня тос ті – з дру го го;

• рів ноп рав ність і од на ко ва з най ма ни ми пра ців ни ка ми дос туп ність со ці аль но го
за без пе чен ня;

• ство рен ня спе ці аль них ор га нів для пред став ниц тва і за хис ту ін те ре сів са мо -
зай ня тих [2, с. 346].

Під су мо ву ю чи ви ще вик ла де не, мож на кон ста ту ва ти, що са мо зай ня тість – це сво -
го ро ду, спо луч на лан ка між до сяг нен ням еко но міч но го зрос тан ня і ство рен ням 
мож ли вос тей для роз вит ку лю ди ни. Тран сфор ма цій ні змі ни, які від бу ва ють ся в 
су час но му ук ра їн сько му сус пільс тві, фор му ван ня інс ти ту ці о наль ної ме ре жі со ці аль но-
рин ко вої еко но мі ки суп ро вод жу ють ся змі ною тра ди цій них форм зай ня тос ті та уяв -
лень що до її сут нос ті. Все це в су куп нос ті ви ма гає по даль ших на у ко вих по шу ків,
роз роб ки но вих, нет ра ди цій них під хо дів до вив чен ня зай ня тос ті, фор му ван ня ак тив но-
ді яль ної та іні ці а тив ної осо бис тос ті. Ос кіль ки ди на міч на еко но мі ка ви ма гає 
ак тив ної по ве дін ки лю ди ни та її роз вит ку, то са ме від цьо го  ве ли кою мі рою за ле жить
роз ви ток са мос тій ної зай ня тос ті.



Дер жав на по лі ти ка що до під трим ки са мо зай ня тос ті бу де ефек тив ною ли ше за
умо ви на ла год жен ня пов но цін но го ін фор ма цій но го за без пе чен ня ці єї спра ви, гли бо -
ко го ус ві дом лен ня її зна чен ня у ви рі шен ні проб лем без ро біт тя, а та кож як важ ли во -
го чин ни ка еко но міч но го під не сен ня кра ї ни.
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