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ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Заéнятість та ïраöевлаштóвання є 
îдними ç îснîвниõ інститóтів ó систе-
мі трóдîвîгî ïрава України. Осîбли-
вîгî çначення налеæне наïîвнення 
çмістîм öьîгî інститóтó набирає саме 
ó ïеріîд станîвлення та ôóнкöіîнó-
вання ліберальнîгî ринкó ïраöі, ре-
ôîрмóвання трóдîвîгî çакîнîдавства 
та ïідгîтîвки дî ïриéняття Òрóдîвîгî 
кîдексó України.

Ïрîгîлîшення України демîкратич-
нîю, сîöіальнîю, ïравîвîю дерæавîю, 
îбрання нею ó якîсті çагальнîнаöіî-
нальнîї стратегічнîї мети ïîбóдîвó сî-
öіальнî-îрієнтîванîї ринкîвîї екîнîмі-
ки ïîрóшилî ïеред нашîю країнîю öілó 
ниçкó çавдань ó сôері çаéнятîсті, які 
ïîтребóють негаéнîгî вирішення. Од-
нією ç наéваæливішиõ ïередóмîв, ùî 
çабеçïечóють дîсягнення öієї мети є 
ïрîведення еôективнîї ïîлітики дîбрî-
бóтó населення України. Ïріîритетним 
çавданням на öьîмó шляõó є çабеçïе-
чення станîвлення ïîвнîöіннîгî ринкó 
ïраöі, ùî ïередбачає надання кîæніé 
людині ïрава на вільне îбрання çа-
éнятîсті ó бóдь-якіé дîçвîленіé ôîрмі. 
Òакиé вибір виçначається сóсïільними 
ïîтребами та індивідóальними мîæли-
вîстями людини. Дîсвід діяльнîсті öи-
віліçîванîгî ринкó ïраöі ó дерæаваõ ç 
рîçвиненîю ринкîвîю екîнîмікîю ïî-
каçóє, ùî він çдатниé ó неабиякіé мірі 
ïîсилити еôективність викîристання 
трóдîвîгî ïîтенöіалó країни. 

У тîé æе час ринкîві віднîсини ó 
сôері ïраöевлаштóвання, ôîрмóвання 

ïîïитó і ïрîïîçиöії на рîбîчó силó не-
минóче ствîрюють öілó ниçкó негатив-
ниõ сîöіальниõ наслідків, ó тîмó числі 
беçрîбіття. 

Обравши єврîïеéськиé вектîр рîç-
виткó, Україна в îсîбі кîмïетентниõ 
îрганів дерæавнîї влади намагається 
реôîрмóвати çакîнîдавствî ó сôері çа-
éнятîсті та ïраöевлаштóвання ç метîю 
ствîрення нîвîї öивіліçîванîї мîделі 
вçаємîвіднîсин міæ дерæавîю, ïраöів-
никîм і рîбîтîдавöем. Однак реалії сьî-
гîдення ó ïîлітичнîмó та екîнîмічнî-
мó æитті України çначнî óïîвільнюють 
і óскладнюють öеé ïрîöес, ùî, насам-
ïеред, негативнî вïливає на сîöіальнó 
стабільність ó сóсïільстві. Ïîсилення 
çîвнішньîї трóдîвîї міграöії, активна 
внóтрішня міграöія населення ç тимча-
сîвî îкóïîваниõ та неïідкîнтрîльниõ 
дерæавним властям України теритîріé 
дî іншиõ регіîнів України, величеçне 
çвільнення çначнîї кількîсті ïраöів-
ників череç çакриття ïідïриємств на 
Дîнбасі та в Автîнîмніé Ðесïóбліöі 
Крим, а такîæ триваюча ç 2008 рîкó 
ôінансîва криçа, ïриçвели дî істîтнî-
гî çрîстання нелегальнîї çаéнятîсті та 
беçрîбіття, ç якими дерæавні інститó-
ти ó сóчасниõ ïравîвиõ реаліяõ ïра-
öевлаштóвання не ó çмîçі вïîратись. 
Дîдаткîвî такîæ відчóвається вïлив 
такиõ ïрîблем, як çначне ïеревиùення 
ïîïитó кваліôікîванîї рîбîчîї сили над 
ïрîïîçиöією, невідïîвідність трóдîвîгî 
çакîнîдавства сóчаснîмó рівню рîçвит-
кó віднîсин ó сôері çаéнятîсті та ïра-
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öевлаштóвання (ôактична відсóтність 
çакîнîдавчîгî регóлювання нетиïîвиõ 
ôîрм çаéнятîсті тîùî), кîрóïöія в 
îрганаõ дерæавнîї влади та ïравîвиé 
нігіліçм рîбîтîдавöів, внаслідîк чîгî 
ситóаöія на ринкó ïраöі стає ùе більш 
óскладненîю та ïîтребóє рішóчиõ діé 
та реôîрм. Одним іç ïершîчергîвиõ 
наïрямків вирішення екîнîмічниõ і 
сîöіальниõ ïрîблем ó країні є вæиття 
ïріîритетниõ çаõîдів ùîдî çменшення 
рівня беçрîбіття, çабеçïечення мîæли-
вîсті кîæнîї ïраöеçдатнîї îсîби влаш-
тóватися на ïідõîдяùó рîбîтó, яка б 
відïîвідала рівню її îсвіти, ïрîôесії та 
кваліôікаöії.

Заçначимî, ùî істîтне çначення 
для вирішення виùеçаçначениõ ïри-
кладниõ ïрîблем вітчиçнянîї сôери 
çаéнятîсті має ïîïереднє рîçрîблення 
та вïрîвадæення відïîвіднîгî, чіткîгî 
та îднîçначнî виçначенîгî, вивіренî-
гî ç теîретикî-метîдичнîї тîчки çîрó 
категîріальнîгî аïаратó. Òаким чинîм, 
óдîскîналення саме ïравîвîї категîрії 
«çаéнятість» ïîвиннî стати гîлîвнîю 
ïередóмîвîю ïîдальшîї рîçрîбки, ïід-
тримання та вïрîвадæення нîвітньîї 
ïрîгресивнîї дерæавнîї ïîлітики ó 
сôері çаéнятîсті та ïраöевлаштóвання 
населення, ствîрення сïриятливîгî се-
редîвиùа для реаліçаöії грîмадянами 
ïрава на ïраöю.

Сïеöиôікó ïравîвîгî регóлюван-
ня ó сôері çаéнятîсті населення та 
сîöіальнîгî çаõистó від беçрîбіття, 
включаючи ріçнîманітні çагальнîтеî-
ретичні асïекти відïîвіднîї ïрîблема-
тики, ó свîїõ ïраöяõ рîçглядали такі 
видатні наóкîвöі галóçі трóдîвîгî 
ïрава: Н.Б. Бîлîтіна, Л.Þ. Бóгрîв, 
Ò.Г. Гринь, В.В. Жернакîв, Г.С. Гî-
нчарîва, В.Ï. Данóкін, М.І. Іншин, 
І.В. Лагóтіна, Ð.З. Лівшиöь, М.В. Лóш-
никîва, А.М. Лóшникîв, А.Ð. Ма-
öюк, О.В. Магниöька, О.М. Мед-
ведєв, О.М. Обóшенкî, О.С. Ïашкîв, 
А.Þ. Ïашерстник, О.І. Ïрîöевськиé, 
В.О. Ïрîöевськиé, В.І. Ïрîкîïен-
кî, С.М. Ïрилиïкî, Ï.Д. Ïилиïен-
кî, М.М. Ïóреé, В.М. Скîбєлкін, 
О.В. Смирнîв, А.І. Ставöева, В.М. Òîл-

кóнîва, К.Ï. Урæинськиé, Г.І. Чани-
шева, Ð.І. Шабанîв, Н.М. Хóтîрян, 
О.М. Ярîшенкî та ін.

Мета статті ïîлягає ó ç’ясóванні çмі-
стó îкремиõ çагальнîтеîретичниõ ас-
ïектів ïравîвîї категîрії «çаéнятість», 
а такîæ систематиçаöії та óдîскîна-
лення кîнöеïтóальниõ çасад наявниõ 
класиôікаöіé категîрії «çаéнятість» çа 
видами та ôîрмами.

На даниé час ó ïравîвіé наóöі та ó 
сóміæниõ галóçяõ çнань є чîтири ïід-
õîди дî виçначення çмістó юридичнîгî 
ïîняття «çаéнятість»: çаéнятість – як 
віднîсини; çаéнятість – як діяльність; 
çаéнятість – як ïрîöес; çаéнятість – 
як стан. Ïрîте ó сóчасніé наóкîвіé 
юридичніé літератóрі виділяються дві 
îснîвні ïîçиöії ùîдî ïравîвîгî рîçó-
міння ïîняття «çаéнятість».

Ïерша – çаéнятість як діяльність 
îсіб. А.Þ. Бабаскін [1], В.І. Ïрîкî-
ïенкî [2], Ò.Г. Маркіна [3], О.С. Ïаш-
кîв [4] та інші вваæають, ùî ïîняття 
«çаéнятість населення» неîбõіднî рîç-
глядати як діяльність грîмадян, ùî не 
сóïеречить çакîнîдавствó, ïîв’яçана іç 
çадîвîленням їõ îсîбистиõ та сóсïіль-
ниõ ïîтреб, як ïравилî, ç метîю îдер-
æання дîõîдó (çарîбітнîї ïлати) ó грî-
шîвіé абî іншіé ôîрмі. 

Щîдî дрóгîї ïîçиöії (В.С. Бóланîв, 
Н.О. Вîлгін [5] та інші) – çаéнятість 
рîçглядається як сóкóïність сóсïіль-
ниõ віднîсин, ïîв’яçаниõ ç реаліçа-
öією ïрава грîмадян на çаéнятість. 
У свîю чергó, îçначені сóсïільні від-
нîсини складаються ó ïравîвîмó ïîлі 
та ó ньîмó є ôактичним відîбраæен-
ням реаліçаöії çдатнîсті дî ïраöі. Òа-
ким чинîм, як сóсïільні віднîсини 
вîни мîæóть бóти îõарактериçîвані 
як ïравîвіднîсини çаéнятîсті, які є 
вираæенням реаліçаöії îсîбîю çдатнî-
сті дî ïраöі.

У нîрмативнó лексикó категîрія «çа-
éнятість населення» вïерше бóла вве-
дена Закîнîм України «Ïрî çаéнятість 
населення» від 01 береçня 1991 рîкó 
№ 803-XII. Остання виçначалась, як 
діяльність грîмадян, ïîв’яçана іç çадî-
вîленням îсîбистиõ та сóсïільниõ ïî-
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треб і така, ùî, як ïравилî, ïринîсить 
їм дîõід ó грîшîвіé абî іншіé ôîрмі [6].

Сóчасне нîрмативне виçначення 
ïîняття «çаéнятість» міститься ó ст. 1 
Закîнó України «Ïрî çаéнятість насе-
лення» від 05 лиïня 2012 рîкó № 5067-
VI, çгіднî ç якîю çаéнятість – не çабî-
рîнена çакîнîдавствîм діяльність îсіб, 
ïîв’яçана іç çадîвîленням їõ îсîбистиõ 
та сóсïільниõ ïîтреб ç метîю îдерæан-
ня дîõîдó (çарîбітнîї ïлати) ó грîшî-
віé абî іншіé ôîрмі, а такîæ діяльність 
членів îднієї сім’ї, які çдіéснюють гîс-
ïîдарськó діяльність абî ïраöюють ó 
сóб’єктів гîсïîдарювання, çаснîваниõ 
на їõ власнîсті, ó тîмó числі беçîïлат-
нî [7].

Вваæаємî, ùî мîæна виçначити 
настóïні îснîвні îçнаки юридичнîї ка-
тегîрії «çаéнятість»: ïрîдóктивність; 
ïîвність; гідність; еôективність; раöіî-
нальність; вільне îбрання.

Ïîвна çаéнятість ó ï. 14 ст. 1 Закî-
нó України «Ïрî çаéнятість населення» 
від 5 лиïня 2012 рîкó № 5067-VI ви-
çначається як çаéнятість ïраöівника çа 
нîрмîю рîбîчîгî часó, ïередбаченîю 
çгіднî іç çакîнîдавствîм, кîлектив-
ним абî трóдîвим дîгîвîрîм. Ïîняття 
ïîвнîї çаéнятîсті виçначає: ïî-ïерше, 
ïитîмó вагó çаéнятîгî ïраöеçдатнî-
гî населення ó всьîмó ïраöеçдатнîмó 
населенні é, ïî-дрóге, стóïінь сталîсті 
çаéнятîсті ïраöеçдатнîгî населення 
сóсïільнî кîриснîю діяльністю [7].

Ðаöіîнальна çаéнятість рîçóміється 
як наéбільш екîнîмічнî îбґрóнтîваниé 
рîçïîділ нîсіїв рîбîчîї сили çа галóçя-
ми і сôерами екîнîміки, ùî çабеçïечóє 
ïîвне çадîвîлення ïîтреб всіõ членів 
сóсïільства.

Еôективна çаéнятість îçначає та-
киé рîçïîділ трóдîвиõ ресóрсів ó те-
ритîріальнîмó é галóçевîмó рîçріçаõ, 
ó сôераõ викîристання ïраöі та видаõ 
діяльнîсті, ùî дає мîæливість ó кîæ-
ниé мîмент часó îдерæати наéбільшиé 
ïриріст матеріальниõ і дóõîвниõ благ і 
çабеçïечити еôективне викîристання ó 
трóдîвîмó ïрîöесі кîæнîгî çаéнятîгî. 
Ïри ïîвніé та еôективніé çаéнятîсті 
вирішóються два çавдання: ствîрюєть-

ся дîстатня кількість рîбîчиõ місöь і 
çабеçïечóються неîбõіднîю кількістю 
ïраöівників ïідïриємства é îрганіçаöії. 
Ïерше çавдання відïîвідає інтересам 
населення, ùî ïрîæиває на ïевніé те-
ритîрії, дрóге – інтересам рîбîтîдавöя. 
Дîсягнення еôективнîї çаéнятîсті – 
çавдання сóб’єктів гîсïîдарювання, а 
ïîвнîї – ôóнкöія дерæави. Оïтимальне 
сïіввіднîшення ïîвнîї та еôективнîї 
çаéнятîсті дає мîæливість виçначити 
раöіîнальнó çаéнятість.

Ïриïóстимî, ùî ó öілîмó наведене 
рîçóміння раöіîнальнîї та еôективнîї 
çаéнятîсті відïîвідає ó чиннîмó Закî-
ні України «Ïрî çаéнятість населен-
ня» від 5 лиïня 2012 рîкó № 5067-VI 
ïîняттю ïрîдóктивнîї çаéнятîсті як 
çаéнятîсті, ùî дає çмîгó çабеçïечити 
еôективне сóсïільне вирîбниöтвî та 
çадîвîльнити ïîтреби ïраöівника на 
рівні не менше встанîвлениõ çакîнî-
давствîм гарантіé [7].

Вільнî îбрана çаéнятість ó ï. 5 ст. 1 
чиннîгî Закîнó України «Ïрî çаéня-
тість населення» від 5 лиïня 2012 рîкó 
№ 5067-VI трактóється як реаліçаöія 
ïрава грîмадянина вільнî îбирати вид 
діяльнîсті, не çабîрîнениé çакîнîм 
(çîкрема такиé, ùî не ïîв’яçаниé ç ви-
кîнанням îïлачóванîї рîбîти), а такîæ 
ïрîôесію та місöе рîбîти відïîвіднî дî 
свîїõ çдібнîстеé і ïîтреб [7].

Гідна çаéнятість – öе çаéнятість, 
ùî ç ïîвагîю сïриéмається сóсïіль-
ствîм, çадîвîльняє індивіда çа свîїми 
мîральними, матеріальними, якісними, 
кількісними та çмістîвними õаракте-
ристиками, не çавдає шкîди çдîрîв’ю 
та сïрияє рîçвиткó çдібнîстеé людини. 
Заéнятість як реçóльтат гіднîї ïраöі є 
ïрîявîм: беçïеки ïраöі, ïîваги ïрав 
трóдяùиõ і наявнîсті їõньîгî сîöіаль-
нîгî çаõистó, відïîвіднîгî дîõîдó, 
мîæливîсті вïливати на óõвалення рі-
шень стîсîвнî óмîв ïраöі шляõîм сîöі-
альнîгî діалîгó. 

За çмістîм çаéнятість ïîділяється 
на трóдîвó та нетрóдîвó.

Дî трóдîвîї çаéнятîсті налеæать: 
1) наéмана ïраöя; 2) самîдіяльна çа-
éнятість.
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Ïîгîдимîсь іç дóмкîю С.М. Ïри-
лиïка і О.М. Ярîшенка, які дî ôîрм 
çаéнятîсті ó сôері наéманîї ïраöі від-
нîсять настóïні: 1) рîбîта çа трóдîвим 
дîгîвîрîм; 2) рîбîта çа дîгîвîрами öи-
вільнî-ïравîвîгî õарактерó, ïредметîм 
якиõ є викîнання рîбîти та надання 
ïîслóг (дîгîвір ïідрядó, дîгîвір ïрî 
надання ïîслóг тîùî); 3) рîбîти на 
ïідставі îбрання, ïриçначення абî çа-
твердæення на îïлачóваніé ïîсаді в îр-
ганаõ дерæавнîї влади, óïравління та 
грîмадськиõ îб’єднанняõ; 4) віéськî-
ва слóæба ó Збрîéниõ силаõ України, 
Слóæбі Беçïеки України, Дерæавніé 
ïрикîрдîнніé слóæбі України, віéськаõ 
внóтрішньîї та кîнвîéнîї îõîрîни і öи-
вільнîї îбîрîни України, îрганаõ внó-
трішніõ сïрав України, іншиõ віéськî-
виõ ôîрмóванняõ, ствîрениõ відïîвіднî 
дî çакîнîдавства України, альтерна-
тивна (невіéськîва) слóæба. Ôîрмами 
самîдіяльнîї çаéнятîсті, на дóмкó öиõ 
вчениõ, є: 1) членствî ó кîîïерати-
ваõ; 2) рîбîта ôермерів та членів їõ 
сімеé, ùî берóть óчасть ó вирîбниöтві; 
3) твîрча діяльність; 4) çаéняття ïід-
ïриємниöькîю діяльністю; 5) рîбîта ó 
власнîмó гîсïîдарстві [8, c. 103].

Виõîдячи ç такîї класиôікаöії, дî 
сôери дії трóдîвîгî ïрава серед óсіõ від-
нîсин çаéнятîсті налеæать лише віднî-
сини трóдîвîї çаéнятîсті, ùî виникають 
на ïідставі трóдîвîгî дîгîвîрó.

Ïри öьîмó дî нетрóдîвîї çаéнятîсті 
налеæать: 1) ïрîôесіéна ïідгîтîвка, 
ïереïідгîтîвка é ïідвиùення кваліôі-
каöії ç відривîм від вирîбниöтва (так 
çвана óчнівська çаéнятість); 2) навчан-
ня ó денниõ çагальнîîсвітніõ шкîлаõ 
і виùиõ навчальниõ çакладаõ; 3) çа-
снîвниöтвî в îрганіçаöіяõ, ùîдî якиõ 
çаснîвник набóває маéнîвиõ ïрав.

Види çаéнятîсті õарактериçóють 
рîçïîділ активнîї частини трóдîвиõ ре-
сóрсів çа сôерами викîристання ïраöі, 
ïрîôесіями, сïеöіальнîстями тîùî.

Відîкремлення видів çаéнятîсті 
çдіéснюється çа настóïними класиôі-
каöіéними критеріями: õарактер діяль-
нîсті; сîöіальна налеæність; галóçева 
налеæність; теритîріальна налеæність; 

рівень óрбаніçаöії; ïрîôесіéнî-кваліôі-
каöіéниé рівень; статева налеæність; 
вікîвиé рівень; вид власнîсті тîùî.

Заéнятість çа õарактерîм діяльнîсті 
мîæна рîçділяти çа настóïними ви-
дами: рîбîта çа трóдîвим дîгîвîрîм; 
слóæба в армії; навчання ó денниõ на-
вчальниõ çакладаõ; ведення дîмашньî-
гî гîсïîдарства; індивідóальна трóдîва 
діяльність; виõîвання дітеé ó сім’ї; дî-
гляд çа õвîрими, інвалідами та людьми 
ïîõилîгî вікó; інші види діяльнîсті, не 
çабîрîнені çакîнîдавствîм.

Заéнятість çа сîöіальнîю налеæні-
стю мîæна рîçділити на настóïні види: 
рîбітники; ïрîôесіîнали, ôаõівöі, теõ-
нічні слóæбîвöі; керівники; ôермери; 
ïідïриємöі.

Заéнятість çа галóçевîю налеæні-
стю: ó сôері матеріальнîгî вирîбни-
öтва; ó невирîбничіé сôері; в îкре-
миõ великиõ галóçяõ (ïрîмислîвість, 
сільське гîсïîдарствî, бóдівниöтвî, на 
трансïîрті é ó çв’яçкó тîùî).

Заéнятість çа рівнем óрбаніçаöії: ó 
міськіé місöевîсті; ó сільськіé місöевîсті.

Класиôікаöія видів çаéнятîсті нîсить 
лише óмîвниé õарактер. Для ïравîвîї 
наóки більш сóтнісне çначення має çîв-
нішніé ïрîяв (ôîрми) çаéнятîсті, адæе 
öе більш стале ïîняття, яке має відïîвід-
не çакîнîдавче çакріïлення.

Статтею 4 Закîнó України «Ïрî 
çаéнятість населення» від 05 лиïня 
2012 рîкó № 5067-VI виçначені настóï-
ні îрганіçаöіéнî-ïравîві ôîрми çаéня-
тîсті, а саме виçначенî, ùî дî çаéнятî-
гî населення в Україні налеæать:

– îсîби, які ïраöюють çа наéмîм на 
óмîваõ трóдîвîгî дîгîвîрó (кîнтрактó) 
абî на іншиõ óмîваõ, ïередбачениõ çа-
кîнîдавствîм, 

– îсîби, які çабеçïечóють себе рî-
бîтîю самîстіéнî (ó тîмó числі члени 
îсîбистиõ селянськиõ гîсïîдарств), 

– îсîби, які ïрîõîдять віéськîвó 
чи альтернативнó (невіéськîвó) слóæ-
бó, на çакîнниõ ïідставаõ ïраöюють çа 
кîрдîнîм та які мають дîõîди від такîї 
çаéнятîсті

– îсîби, ùî навчаються çа деннîю 
ôîрмîю ó çагальнîîсвітніõ, ïрîôесіéнî- 
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теõнічниõ та виùиõ навчальниõ çакладаõ 
та ïîєднóють навчання ç рîбîтîю.

– неïраöюючі ïраöеçдатні îсîби, 
які ôактичнî çдіéснюють дîгляд çа 
дитинîю-інвалідîм, інвалідîм I грóïи 
абî çа îсîбîю ïîõилîгî вікó, яка çа 
виснîвкîм медичнîгî çакладó ïîтребóє 
ïîстіéнîгî стîрîнньîгî дîглядó абî дî-
сягла 80-річнîгî вікó, та îтримóють дî-
ïîмîгó, кîмïенсаöію та/абî надбавкó 
відïîвіднî дî çакîнîдавства;

– батьки – виõîвателі дитячиõ бó-
динків сімеéнîгî тиïó, ïриéîмні бать-
ки, якùî вîни îтримóють грîшîве 
çабеçïечення відïîвіднî дî çакîнîдав-
ства;

– îсîба, яка ïрîæиває раçîм ç інва-
лідîм I чи II грóïи внаслідîк ïсиõічнîгî 
рîçладó, якиé çа виснîвкîм лікарськîї 
кîмісії медичнîгî çакладó ïîтребóє ïî-
стіéнîгî стîрîнньîгî дîглядó, та îдер-
æóє грîшîвó дîïîмîгó на дîгляд çа 
ним відïîвіднî дî çакîнîдавства;

– óчасники бîéîвиõ діé, çаçначені 
ó ï. 19 та 20 ч. 1 ст. 6 Закîнó України 
«Ïрî статóс ветеранів віéни, гарантії 
їõ сîöіальнîгî çаõистó» від 22 æîвтня 
1993 рîкó № 3551-XII [7].

Вваæаємî, ùî від виùеçаçначениõ 
нîрмативниõ îрганіçаöіéнî-ïравîвиõ 
ôîрм çаéнятîсті слід відîкремлювати 
такó категîрію як ôîрми çаéнятîсті, 
ïід якими слід рîçóміти îрганіçаöіé-
нî-ïравîві сïîсîби і óмîви викîристан-
ня ïраöі.

У öьîмó кîнтексті çаçначимî, ùî 
рîçріçняють такі ôîрми çаéнятîсті: 
ïîвна, неïîвна та часткîва; ïервинна 
та втîринна; тиïîва і нетиïîва.

Ïîвна çаéнятість – öе діяльність 
ïрîтягîм ïîвнîгî рîбîчîгî дня (тиæ-
ня, сеçîнó, рîкó), яка çабеçïечóє дîõід 
не ниæче ïîкаçників відïîвідниõ дер-
æавниõ сîöіальниõ стандартів.

Неïîвна çаéнятість ïраöівника є 
рîбîтîю на óмîваõ рîбîчîгî часó, ùî 
меншиé від нîрми часó, ïередбаченîї 
çакîнîдавствîм, і мîæе встанîвлюва-
тися çа дîгîвîрîм міæ ïраöівникîм і 
рîбîтîдавöем ç îïлатîю ïраöі ïрîïîр-
öіéнî відïраöьîванîмó часó абî çалеæ-
нî від вирîбіткó. 

Неïîвна çаéнятість мîæе бóти 
явнîю абî ïриõîванîю. Явна неïîв-
на çаéнятість çóмîвлена сîöіальни-
ми ïричинами, çîкрема неîбõідністю 
çдîбóти îсвітó, ïрîôесію, ïідвиùити 
кваліôікаöію тîùî. Ïриõîвана не-
ïîвна çаéнятість відбиває ïîрóшення 
рівнîваги міæ рîбîчîю силîю та ін-
шими вирîбничими ôактîрами. Вîна 
ïîв’яçана, çîкрема, çі çменшенням 
îбсягів вирîбниöтва і виявляється ó 
неïîвнîмó викîристанні ïрîôесіéнîї 
кîмïетенöії абî ó ниçькіé ïрîдóктив-
нîсті ïраöі. Ïриõîвана неïîвна çаéня-
тість мîæе ïідïадати ïід виçначення 
часткîвîгî беçрîбіття – вимóшенîгî 
тимчасîвîгî скîрîчення ïередбаче-
нîї çакîнîдавствîм тривалîсті рî-
бîчîгî часó ó çв’яçкó іç çóïиненням 
(скîрîченням) вирîбниöтва ïрîдóк-
öії ç ïричин екîнîмічнîгî, теõнîлî-
гічнîгî і стрóктóрнîгî õарактерó беç 
ïриïинення трóдîвиõ віднîсин (ï. 24 
ст. 1 Закîнó України «Ïрî çаéнятість 
населення» від 5 лиïня 2012 рîкó  
№ 5067-VI [7]).

Ïервинна çаéнятість õарактериçóє 
çаéнятість çа îснîвним місöем рîбîти. 
Якùî, крім îснîвнîї рîбîти чи навчан-
ня, ùе є дîдаткîва çаéнятість (ïраöя 
çа сóмісниöтвîм), вîна наçивається 
втîриннîю çаéнятістю.

Òиïîва çаéнятість – öе çаéнятість, 
яка ïередбачає ïîстіéнó рîбîтó наéма-
нîгî ïраöівника ó îднîгî рîбîтîдавöя 
ó éîгî вирîбничîмó ïриміùенні ïри 
стандартнîмó навантаæенні ïрîтягîм 
дня, тиæня, рîкó. Нетиïîвîю (атиïî-
вîю) çаéнятістю рîçóміються бóдь-які 
ôîрми çалóчення дî ïраöі ç відõилен-
нями від традиöіéнîгî трóдîвîгî дîгî-
вîрó ó ріçниõ кîмбінаöіяõ.

Отæе, для маéбóтньîгî еôектив-
нîгî реôîрмóвання вітчиçнянîгî трó-
дîвîгî çакîнîдавства ó сôері çаéня-
тîсті, неîбõіднî ïîстіéнî îнîвлювати 
та óдîскîналювати (виõîдячи іç рівня 
рîçвиткó сóсïільниõ віднîсин) відïî-
відниé категîріальниé аïарат. Вæе ó 
сóчасниõ óмîваõ існóє неîбõідність  
ó дîдаткîвîмó рîçрîбленні наóкîвî 
îбґрóнтîваниõ çасад ïравîвîї категî-
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рії «çаéнятість» та виçначення такиõ 
її îçнак як: ïрîдóктивність; ïîвність; 
гідність; еôективність; раöіîнальність; 
вільне îбрання.

Ключîві слîва: çаéнятість, çаéня-
тість населення, ôîрми çаéнятîсті, 
види çаéнятîсті, îрганіçаöіéнî-ïравîві 
ôîрми çаéнятîсті, гідна çаéнятість.

У ñòàòò³ ðîçãëÿíóò³ îêðåì³ çà-
ãàëüíîòåîðåòè÷í³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçà-
í³ ç³ âñòàíîâëåííÿì ñó÷àñíîãî çì³ñòó 
ïðàâîâîї êàòåãîð³ї «çàéíÿò³ñòü». Âè-
çíà÷åí³ òàê³ îñíîâí³ îçíàêè ïðàâîâîї 
êàòåãîð³ї «çàéíÿò³ñòü» ÿê: ïðîäóê-
òèâí³ñòü; ïîâí³ñòü; ã³äí³ñòü; åôåê-
òèâí³ñòü; ðàö³îíàëüí³ñòü; â³ëüíå 
îáðàííÿ. Уäîñêîíàëåíî â÷åííÿ щîäî 
ñèñòåìè ôîðì òà âèä³â çàéíÿòîñò³.

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы îòäåëüíыå 
îáщåòåîðåòè÷åñêèå âîïðîñы, ñâÿçàí-
íыå ñ óñòàíîâëåíèåì ñîâðåìåííîãî 
ñîäåðæàíèÿ ïðàâîâîé êàòåãîðèè «çà-
íÿòîñòü». Îïðåäåëåíы òàêèå îñíîâ-
íыå ïðèçíàêè ïðàâîâîé êàòåãîðèè 
«çàíÿòîñòü» êàê: ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü; äîñòîéíыé òðóä íà óñëîâè-
ÿх ïðèîðèòåòà ïîëíîé çàíÿòîñòè; 
эôôåêòèâíîñòü; ðàöèîíàëüíîñòü; 
ñâîáîäíîå èçáðàíèå. Уñîâåðшåíñòâî-
âàíî ó÷åíèå î ñèñòåìå ôîðì è âèäîâ 
çàíÿòîñòè.

There are certain general theoreti-
cal questions related to the determina-
tion of the modern content of the legal 
category of «employment» considered 
in the article. The main features of the 
legal category of «employment» are 
defined, such as: productivity; decent 
work on the basis of the priority of full 

employment; efficiency; rationality; 
free election. The doctrine of the sys-
tem of employment forms and types has 
been improved.
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