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Соціально-економічна криза, що охопила все рівні та сфери в Україні,
має ознаки системної, підтвердженням тому є погіршення показників в сфері
праці. Підтвердженням даної тези є аналітичний огляд основних показників та
визначення тенденцій їх зміни на основі динамічних характеристик. Для аналізу
були відібрані такі показники: кількість юридичних осіб, зміна величини яких
демонструє зміну робочих місць; середньооблікова кількість штатних
працівників, зміна величини якої свідчить про переміни в чисельності найманих
працівників; чисельність зайнятих та безробітних, зміна величини якої показує
перетрубації на ринку праці щодо попиту та пропозиції робочої сили.
Базуючись на офіційних статистичних даних [1], проаналізуємо вказані
показники та виявимо основні тенденції трансформацій (рис. 1).
Кількість юридичних осіб в Україні, од.

2013р.
1341481

-7,9%

2017р.

2013р.

1235024

9720

Чисельність зайнятих в Україні у віці 1570 років, тис. осіб

2013р.
19314

-16,3%

Середньооблікова кількість штатних
працівників, тис. осіб

2017р.
-21%

7679

Чисельність безробітних в Україні у віці
15-70 років, тис. осіб

2017р.

2013р.

16156,4

1576,4
7,7%

2017р.
+7,7%

Рис. 1 – Динаміка показників з праці
Побудовано на основі [1,2]
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З рис. 1 очевидно, що переважають негативні тенденції в сфері праці.
Так, на 7,9% зменшується кількість юридичних осіб в Україні, що негативно
впливає на величину робочих місць та, відповідно, попит на працю. Відповідно,
за період 2013-2017рр. зменшується чисельність штатних працівників на 21%.
Така негативна зміна пов’язана як із загальним скороченням чисельності
населення України внаслідок тимчасової окупації та проведення АТО, так і
внаслідок закриття підприємств. На жаль, звільнені люди не знайшли свого
місця в індивідуальному підприємництві, бо рівень зайнятості зменшується за
аналітичний період на 16,3%, а рівень безробіття зростає з 7,7% до 9,8%.
Підсумовуючи, можемо зробити висновок про негативні тенденції в сфері праці
в Україні, що підтверджує про наявність ознак системної кризи.
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