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Професійна діяльність жінок як складова управління людським капіталом в
аспекті неофіційного працевлаштування
Метою статті є оцінка впливу професійної діяльності жінок на тенденцію до неофіційного
працевлаштування як складової управління людським капіталом. Автори статті роблять спробу
оцінити зв’язок між рівнем безробіття, рівнем зайнятості та часткою неофіційно
працевлаштованих у ВВП. Методологія: досягнення мети потребує використання статистичних
методів, зокрема, методів лінійної регресії. Результати: у статті описано неофіційний характер
зайнятості, рівень професійної діяльності жінок у обраних країнах Європейського Союзу у 2017
р. Беручи за основу статистичні дані, автори роблять спробу оцінити вплив професійної
діяльності жінок на неофіційне працевлаштування на основі методу лінійної регресії.
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Профессиональная деятельность женщин как составляющая управления
человеческим капиталом в аспекте неофициального трудоустройства
Целью статьи является оценка влияния профессиональной деятельности женщин на тенденцию
к неофициальному трудоустройству как составляющей управления человеческим капиталом.
Авторы статьи делают попытку оценить связь между уровнем безработицы, уровнем занятости
и долей неофициально трудоустроенных в ВВП. Методология: достижение цели требует
использования статистических методов, в частности, методов линейной регрессии. Результаты:
в статье описан неофициальный характер занятости, уровень профессиональной деятельности
женщин в выбранных странах Европейского Союза в 2017 г. Беря за основу статистические
данные, авторы делают попытку оценить влияние профессиональной деятельности женщин на
неофициальное трудоустройство на основе метода линейной регрессии.
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