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тюріна Д. М. оцінка ринку праці в умовах панування парадигми рівноваги
Дана стаття присвячена вивченню актуальної проблеми щодо відтворення та розвитку людського капіталу, який є основним фактором еко-
номічного зростання. У статті досліджуються процеси формування ринку праці в умовах кризової економіки на прикладі Харківської області. 
Автором проаналізовано розвиток ринку праці Харківської області з урахуванням поглядів теорії рівноваги, обґрунтовано шляхи та напрями 
вирішення проблеми, пов’язаної з підвищенням ефективності використання людського капіталу регіону.  Проведено статистичний аналіз ви-
користання трудового потенціалу Харківської області. За результатами зазначеного аналізу визначено основні фактори відтоку умів. Автором 
доведено ендогенну природу проблеми відтоку людського капіталу та обґрунтовано доцільність запровадження концепції випереджаючої освіти 
у формуванні кваліфікаційних кадрів. 
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равновесия
Данная статья посвящена изучению актуальной проблемы воспро-
изводства и развития человеческого капитала, который является 
основным фактором экономического роста. В статье исследуются 
процессы формирования рынка труда в условиях кризисной экономики 
на примере Харьковской области. Автором проанализировано разви-
тие рынка труда Харьковской области на основе представлений тео-
рии равновесия, обоснованы пути и направления решения проблемы, 
связанной с повышением эффективности использования человеческо-
го капитала региона. Проведен статистический анализ использова-
ния трудового потенциала Харьковской области. По результатам 
анализа определены основные факторы оттока умов. Автором до-
казана эндогенная природа проблемы утечки человеческого капитала 
и обоснована целесообразность внедрения концепции опережающего 
образования в формировании квалификационных кадров.
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and development of the human capital, which is the main factor of economic 
growth. The article studies processes of formation of the labour market un-
der conditions of the crisis economy using example of the Kharkiv oblast. The 
author analyses development of the labour market of the Kharkiv oblast on 
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Сучасні тенденції якісних зрушень у структурі 
виробництва та суспільства свідчать про те, що 
людський капітал став домінуючим фактором 

економічного розвитку країн світу. Основоположну 
роль у процесі глибокого перерозподілу економічних 
суб'єктів за видами діяльності, галузями господарства, 
зміни технологічного способу виробництва, глибо
кої структурної перебудови, появи принципово нових 
ринків продуктів і послуг в умовах становлення нової 
економіки відіграє персонал. У зв'язку з цим виникає 
необхідність вирішення низки завдань щодо організа
ції ринку праці, у тому числі усвідомлення необхідності 
розвитку та інвестування в людський капітал.

До наукової розробки теоретичних і прикладних 
проблем відтворення людського потенціалу значний вне
сок зробили такі зарубіжні вчені, як Г. Беккер, А. Печ чеі, 

А. Сен, Л. Туроу, В. Автономов, С. Валентей, O. Добринін, 
С. Дятлов, К. Колін, В. Марцинкевич, Л. Нестеров, Б. Юдін 
та інші. Дослідженням цієї важливої наукової проблема
тики в умовах соціальної та економічної трансформації 
суспільства займаються й такі провідні науковці України: 
В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко, В. Л. Міненко, В. М. Яни 
шівський, Е. М. Лібанова, Д. П. Богиня, П. П. Борщевський, 
М. П. Бутко, А. С. Лисецький, С. Мочерний, І. Л. Петрова, 
С. І. Пирожков та інші.

Проте, незважаючи на надзвичайну увагу, приді
лену вивченню даного питання як науковцями, так й 
управлінцями різних рівнів, більшість з них оцінює її з 
позицій теорії ринкової рівноваги, що в умовах кризо
вої економіки нового часу не відповідає стану та дина
міці відповідного ринку, а отже потребує подальшого 
дослідження. 

http://www.business-inform.net
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Мета статті – вивчення та аналіз розвитку рин
ку праці Харківської області з урахуванням поглядів 
теорії рівноваги і пошук шляхів вирішення проблем, 
пов’язаних з підвищенням ефективності використання 
людського капіталу регіону. 

Більшість популярних у наші дні економічних док
трин знаходиться в рамках так званої парадигми 
рівноваги, тобто досліджує рівноважні стани рин

ків (у тому числі ринку робочої сили), припускаючи, що 
такі стани існують, і з'ясовує умови досягнення рівнова
ги, причини відхилення від неї та шляхи її відновлення.

Вважаючи живу працю товаром, що характери
зується стандартними кривими попиту та пропозиції,  
у більшості робіт досліджено схему ринкової рівнова
ги на ринку праці [1 – 7]. Однак, оцінюючи ринок пра
ці України, у тому числі й Харківщини, простежується 
тенденція до збільшення обсягу безробітних, що обу
мовлене стійким надлишком пропозиції робочої сили 
в порівнянні з попитом на неї, а отже, свідчить про не
врівноважений характер даного ринку. 

Підтвердженням цього є статистичні дані щодо 
рівня зайнятості та безробіття в Харківській області 
на кінець 2011 р.– початок 2012 р. Так, чисельність еко
номічно активного населення віком від 15 до 70 років у 
середньому за 2011 р. становила 1375,2 тис. осіб, з них 

1279 тис. осіб, або 93 %, були зайняті економічною діяль
ністю, решта – не мали роботи, але активно її шукали 
та були готові приступити до неї, тобто відповідно до 
методології Міжнародної Організації Праці (МОП) кла
сифікувались як безробітні. 

Водночас, за повідомленням підприємств, установ 
та організацій, кількість вільних робочих місць і вакант
них посад на 1 січня 2012 р. становила 2,8 тис. Наванта
ження незайнятого населення, яке перебувало на обліку 
державної служби зайнятості області, на 1 січня 2012 р. 
становило 11 осіб на одну вакансію [10, с. 352]. 

Ще одним підтвердженням наявності диспро
порцій на ринку праці є характер відтворення 
робочої сили. Зокрема в Харківській області 

робоча сила в цілому відтворюється в загасаючому ви
гляді: кількісно скорочується та якісно погіршується. 
Так, середня тривалість зареєстрованого безробіття в 
Харківській області за рік збільшилась на один місяць і 
на кінець 2011 р. становила 5 місяців (табл. 1). 

Станом на 1 січня 2012 р. чисельність безробітних, 
які перебували в умовах довготривалого безробіття, 
склала 7,3 %. Наразі в області зареєстровано майже 43 % 
безробітних чоловіків і 57 % жінок у віці від 35 до 59 ро
ків, що, у свою чергу, свідчить і про втрату професійного 
досвіду, який фахівці набувають лише з роками (рис. 1).

таблиця 1 

оцінка ринку праці Харківської області за тривалістю незайнятості безробітних [10, с. 361]

Показник
Рік

2000 2005 2009 2010 2011

Усього безробітних, тис. осіб 191,1 91,6 105,5 97,9 96,2

з них за тривалістю пошуку роботи, відсотків

до 1 місяця 1,4 9,1 8,3 12,9 12,7

від 1 до 3 місяців 5,9 19,9 26,4 20,1 41,2

від 3 до 6 місяців 9,1 13,0 29,3 21,9 28,1

від 6 до 9 місяців 6,7 7,3 14,6 11,3 3,9

від 9 до 12 місяців 9,6 6,9 9,0 0,8 3,1

12 місяців і більше 67,3 43,8 12,4 33,0 11,0

Середня тривалість пошуку роботи, місяців 11 7 4 6 4

Рис. 1. Стан зайнятості населення Харківської області в 2000 – 2011 рр.
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Однак навіть фактичні статистичні дані однознач
но не можна приймати на віру, оскільки крім неоплачу
ваних відпусток у ряді галузей регулярно практикується 
неповна виплата зарплати чи багатомісячне припинення 
оплати праці, що свідчить про тіньовий характер кризи 
безробіття в області. 

При цьому різко падає рівень життя більшості насе
лення, а розшарування суспільства на невелику кількість 
багатих і величезну масу бідних досягає небезпечної 
межі (рис. 2). Так, у 2011 р. майже 68 % населення області 
отримувало до 3000 грн, тоді як витрати на одну особу 
перевищували наявний доход в 1,3 раза, тобто населення 
витрачало свої заощадження, як і в попередні роки. 

першу чергу менш освічених працівників як менш про
дуктивних. Насправді критерієм прийняття рішень щодо 
кадрових змін зараз є не продуктивність праці, а сукупна 
ефективність виробничих процесів. У зв’язку з цим єди
ною можливістю виживання для більшості підприємств 
став перехід до більш відсталих технологічних укладів 
господарювання а, отже, руйнування свого технологіч
ного потенціалу, упредметненого як у засобах виробни
цтва, так і в робочій силі високої кваліфікації, що у першу 
чергу підпадає під скорочення штатів.

В усіх країнах, де настає економічна криза, має 
місце та сама закономірність: спочатку «валяться» на
укомісткі виробництва, і без роботи залишаються най

Рис. 2. Розподіл кількості працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2009 – 2011 рр.
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За результатами обстеження підприємств, уста
нов, організацій серед 610,5 тис. працівників, яким опла
чено 50 % і більше робочого часу, встановленого на гру
день 2011 р., 38,5 тис. осіб, або 6,3 % мали нарахування у 
межах 1004 грн (мінімальна заробітна плата, що діяла у 
грудні 2011 р.). До того ж в останні роки уряд усе більш 
активно намагається перенести тягар оподатковування 
на фізичних осіб, розширює страхові та інші платежі з 
працюючих, здійснює інтенсивний перехід до повної 
оплати житла і комунальних послуг, а також зміцнює 
комерційні основи систем освіти, охорони здоров'я та 
пенсійного забезпечення. Подібна політика у сфері пра
ці та зайнятості виступає однією з причин депопуляції 
сучасної України.

Таке надмірне відставання робочої сили за ціною в 
порівнянні з іншими товарами призводить, крім руйнів
ного впливу на виробництво, до важких соціальних на
слідків. Особливо сильний удар наноситься трудоміст
ким галузям, у продукті яких відносно висока частка 
живої праці, а також наукомісткому сектору, що швидко 
втрачає внутрішній попит. Останнє особливо небезпеч
но, оскільки якщо виробництво не потребує передової 
техніки, то воно не виявляє попит й на людей, здатних 
створювати її й працювати на ній. Тому в кризовій еко
номіці особливо гостро постає загроза втрати кадрово
го потенціалу, попит на який з’явиться не раніше, ніж у 
реальному секторі почнеться підйом.

У деяких дослідженнях [1 – 3, 9] стверджується, що 
в кризовій економіці підприємства воліють звільняти в 

більш кваліфіковані представники суспільно нормаль
ного ринку праці. У міру поглиблення кризи рівень 
бідності зміщається у бік ще більшої бідності, і у сферу 
дії законів неврівноваженого ринку потрапляють менш 
кваліфіковані працівники, частка яких у сукупному ре
зервному обсязі праці поступово зростає.

Саме така незатребуваність кваліфікованих кадрів 
на внутрішньому ринку праці, а не надмірна відкритість 
економіки, є причиною відпливу умів, що охопила краї
ну в цілому й Харківщину зокрема.

Однак еміграція вчених – лише невелика складо
ва деінтеллектуалізації нашої країни. Набагато 
більш небезпечними є інші, більш вагомі еле

менти цього процесу, наприклад, так звана внутрішня 
еміграція. Остання полягає в тому, що значна частина 
інженерів, учених і висококваліфікованих робітників 
змушена змінювати спеціальність із утратою кваліфіка
ції, оскільки в умовах кризи й депресії переважає попит 
на некваліфіковану робочу силу.

При цьому обидва відзначених моменти, разом 
узяті, представляють лише видиму частину айсберга, 
що зветься відпливом умів. Ще більш масштабну, на наш 
погляд, його частину утворять кадри, що витікають зі 
сфери виробництва наукових знань, не залишаючи ро
бочих місць. Так, в Україні більше 40 % наукових співро
бітників працює у бізнессередовищі [8, с. 28], більшість 
з яких поєднує таку роботу з професійною діяльністю 
в межах наукових організацій та вищих навчальних за
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кладів освіти. Зрозуміло, наявність додаткового джере
ла заробітку саме по собі не свідчить про те, що вчений 
перестав займатися наукою, проте в нашій країні основ
на частина додаткового заробітку вчених приходиться 
на сфери, не пов'язані з інформаційним виробництвом. 
Але це й не дивно, оскільки, порівнюючи середньомі
сячну заробітну плату штатного працівника області, яка 
у 2011 р. становила 2407 грн (а у фінансових установах 
5039 грн) [10, с. 391] з окладом доцента вищого навчаль
ного закладу, який навіть станом на грудень 2011 р. скла
дав 2112 грн, зрозумілою є й внутрішня міграція кадрів 
високої кваліфікації. 

При цьому доречно відмітити, що фахівці, котрі 
пішли з науки в інші галузі економіки, за рідкісним ви
нятком у неї вже не повернуться, що знову ж таки погір
шує кадровий потенціал області, а отже, призводить до 
розбалансування ринку праці.

Відзначимо також, що розглянуті аспекти, пов'язані 
з «внутрішнім» відпливом умів, у сукупності приносять 
незрівнянно менший збиток, ніж так звана упущена виго
да, тобто втрати, що випливають з порушення нормаль
ного відтворення наукових кадрів, включаючи вищу осві
ту й усі форми післядипломного навчання. Відсутність 
матеріальних стимулів до отримання освіти викликає в 
молодих людей прагнення реалізувати свої можливості 
в інших сферах життя, що завдає невиправну втрату від
творенню інтелектуального потенціалу країни.

Таким чином, можна констатувати, що відплив 
умів являє собою не зовнішньоекономічну,  
а внутрішню структурну проблему. Динаміка 

відтворення сукупної робочої сили цілком відповідає 
загальним перекосам в економіці: передові галузі госпо
дарства розвалюються, а найбільш кваліфіковані кадри 
облишили власні наукові пошуки.

Шокова терапія, безсумнівно, негативно позна
чилася на розвитку українського ринку праці, сфери за
йнятості й рівні життя населення. Аналіз макроеконо
мічних показників у даній сфері висвітлив зміну осно
вних тенденцій соціальноекономічного розвитку, що 
в підсумку виразилося в різкому падінні рівня життя. 
До цього варто додати далеко не цілком відображене 
офіційною статистикою зростання безробіття. Зокрема 
багатьма підприємствами, у тому числі й державними, 
дотепер практикується збереження робочих місць з пе
ріодичним припиненням оплати праці, що створює до
датковий тиск на ринок праці. Якщо ж урахувати, що се
редній термін безробіття на кінець 2011 р. склав 4 місяці, 
обсяг безробітних – 96,2 тис. осіб, а середня продуктив
ність однієї економічно активної особи – 4182 грн, то об
ластю недоотримано практично 1609 млн грн валового 
регіонального продукту. 

Ще одним і чи не найбільш руйнівним фактором 
дестабілізації ситуації на ринку праці Харківської об
ласті є деградація інтелектуального рівня трудових про
цесів і пов'язаний з нею обвал відтворення людського 
капіталу. Дуже відчутно це вдарило по вітчизняній еко
номіці, інтелектуальний потенціал якої став об'єктом 
цілеспрямованого руйнування з боку наших основних 
конкурентів на світових ринках інтелектуальної праці. 

І перш за все доцільно зупинитись на факторі про
дуктивності людського капіталу. Він полягає в тому, що 
інвестиції в початковий ступінь освіти більш ефективні, 
чим у наступні. Статистика розвинутих країн світу свід
чить, що витрати на отримання середньої освіти прино
сять більш відчутний економічний ефект й окуповують
ся швидше, ніж на отримання вищої освіти, а ті, у свою 
чергу, більш ефективні, ніж витрати на перепідготовку 
й підвищення кваліфікації, здійснювані за місцем робо
ти. Так, за деякими оцінками, норма віддачі від інвести
цій у середню освіту складає в розвинутих країнах 11 %,  
у менш розвинутих – 15 – 18 %, а у вищу освіту відповід
но 9 і 13 – 16 % [6, с. 92].

Незважаючи на існуючий світовий досвід, у Хар
ківській області відбувається поступове скоро
чення загальноосвітніх навчальних закладів з 

1007 в 1990/91 навчальному році до 888 – у 2011/12. Від
повідно серед вищих навчальних закладів обсяг акреди
тованих за І – ІІ рівнем за цей самий період скоротився 
з 49 до 33, а акредитованих за ІІІ – IV рівнем – навпаки 
збільшився з 22 до 37 [10, с. 458], що пояснюється по
явою значної кількості недержавних закладів освіти. 

Схильність продуктивності людського капіталу до 
убування спричиняє істотні наслідки для формування й 
впровадження в життя державної політики у сфері освіти 
й науки. Зокрема, даний феномен означає, що досягнення 
загальної грамотності приносить суспільству більш від
чутний економічний ефект, ніж підготовка суперінтелек
туалів при наявності неписьменної більшості населення. 

Така постановка проблеми суперечить освітній 
політиці більшості країн (особливо західних), у тому 
числі новій українській доктрині освіти. Остання вису
ває як провідну мету не підготовку фахівців для народ
ного господарства, як це було колись, а задоволення ін
телектуальних потреб відособленої особистості. Однак 
було б нерозумно думати, начебто потреби приватних 
осіб у знаннях існують абстрактно й поза залежністю 
від необхідності кваліфікованих кадрів для суспільного 
виробництва. Воно є споживачем працівників з вищою 
освітою. Тому характер і рівень підготовки фахівців у 
вищих навчальних закладах в кінцевому рахунку визна
чаються потребами сучасного виробництва.

Саме деградація потреб виробничої сфери слу
жить однією з вирішальних причин помітного знижен
ня вимог до якості освіти. Сьогодні у розвинутих кра
їнах коефіцієнт вибуття основного капіталу в найбільш 
сучасних галузях складає 7 – 9%. Як наслідок, знання 
багатьох фахівців застарівають приблизно за 7 – 10 ро
ків – за час життя одного покоління машин. Перехід до 
нового покоління техніки в тій чи іншій галузі вимагає 
радикальних змін у характері підготовки кваліфікова
них кадрів для неї [5, с. 340].

 В Україні середній термін служби устаткування в 
34 рази більший. Це значить, що вітчизняна вища шко
ла не відчуває, як в інших країнах, тиску з боку потреб 
господарської практики. Однак прорахунки в системі 
вищої освіти, які мало помітні в періоди економічної 
кризи й депресії, болісно позначаться пізніше, коли в 
основних виробничих галузях почнеться підйом.

http://www.business-inform.net


224

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2013
www.business-inform.net

Отже, завдання досягнення й підтримки світових 
стандартів якості у сфері підготовки кваліфікованих 
кадрів повинна вирішуватися не стільки зусиллями на
вчальних закладів, що не мають у цьому нагальної по
треби, скільки державою. Державні органи керівництва 
вищою школою повинні приділяти більше уваги роз
робці обґрунтованих стандартів якості знань й запрова
дженню їх у життя при підготовці кваліфікованих фахів
ців у всіх сферах сучасного наукового знання.

Сьогодні розповсюдженість високих технологій 
висуває підвищені вимоги до кваліфікації праців
ників, необхідної для вступу в процес суспільного 

виробництва. Причому висока інтенсивність технологіч
них зрушень не дає можливості вірогідно спрогнозувати 
характер умінь і навичок, що знадобляться їм вже в най
ближчому майбутньому. У цьому полягає корінна причи
на зміни ролі освіти у виробничих процесах. У сучасній 
економіці росте потреба в отриманні освіти протягом 
усього життя – неможливо взапас навчитися усьому, що 
знадобиться людині в його трудовій діяльності.

У силу названих тенденцій зростає роль так зва
ної безперервної освіти, одержуваної працівником без 
відриву від виробництва – системи перекваліфікації й 
підвищення кваліфікації. У найбільш розвитих країнах 
світу її розвиток став відповіддю на потреби виробни
цтва, у якому швидка зміна технологічних укладів зму
шує працівників здобувати все нові трудові навички, а 
менеджерів – постійно вдосконалювати управління ви
робничими процесами. Однак у Харківській області цьо
му аспекту освітньої діяльності приділяється занадто 
мало уваги, про що свідчить той факт, що в 2011 р. лише 
200 осіб підвищило свою кваліфікацію в професійно
технічних навчальних закладах [10, с. 468], тоді як ін
формація про систему перепідготовки та підвищення 
кваліфікації в закладах освіти І – IV рівнів акредитації 
й взагалі відсутня. 

ВиСНоВки
Зважаючи на вищевикладене, уже сьогодні необ

хідно розробити концепцію випереджальної освіти, 
яка припускала б, що підготовка кваліфікованих кадрів 
повинна передбачати потреби господарської практи
ки. Особливо це стосується технічних спеціальностей. 
Невід'ємною складовою частиною реалізації даної кон
цепції повинно стати введення ефективної державної (із 
широким залученням приватного капіталу) системи під
вищення кваліфікації.

При цьому необхідно відзначити, що економічна 
освіта також повинна бути випереджальною – її варто 
орієнтувати не на пасивне відображення потреб реаль
ного життя, а на вимоги, які ще тільки формуються ха
рактером і темпами сучасного економічного зростання 
й незабаром будуть пред'явлені до вищої школи практи
кою господарювання.

З урахуванням необхідності рішення цієї сер
йозної проблеми ректорати вузів повинні формувати 
матеріальнотехнічну базу й комплектувати кадровий 
склад викладачів і наукових співробітників. Координа
цію їхніх зусиль (при розумному регіональному підході) 

й практичну реалізацію концепції випереджальної осві
ти, на нашу думку, необхідно покласти на керівництво 
державних органів влади.                    
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Чорнодід І. С. Методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності країни
У статті розглядається методологія аналізу соціальної конкурентоспроможності  країни. Обґрунтовано актуальність та сутність понят-
тя  соціальної конкурентоспроможності  країни. Охарактеризовано складові соціальної конкурентоспроможності.  Розкрито соціальні критерії 
слаборозвинених і розвинених країн і обґрунтовано, що критерії та пріоритети є різними.  Доведено, що соціальна складова конкурентоспро-
можності існує на макро-, мезо- і мікрорівнях, причому на кожному з них має інші кількісні та якісні характеристики. Охарактеризовано чинники 
соціальної конкурентоспроможності економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях. Зроблено відповідні висновки щодо специфіки категорії «соціальна 
конкурентоспроможність країни», яка має ряд індикаторів, заснованих на функціонуванні формальних і неформальних суспільних інститутів 
(зрілість суспільних інститутів, ступінь розвитку людського і соціального капіталу, ступінь довіри, соціальна відповідальність бізнесу, економіч-
на свобода та ін.). Доведено, що об’єктом соціальної конкурентоспроможності країни виступає суспільний соціальний ефект, який проявляється 
як досягнення високого рівня життя та зростання добробуту населення.

Ключові слова: конкурентоспроможність країни, соціальна конкурентоспроможність країни, суспільні інститути, людський капітал, соціальний 
капітал.
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Чорнодид И. С. Методология анализа социальной  

конкурентоспособности страны
В статье рассматривается методология анализа социальной конку-
рентоспособности страны. Обоснована актуальность и сущность 
понятия социальной конкурентоспособности страны. Охарактери-
зованы составляющие социальной конкурентоспособности. Раскры-
ты социальные критерии слаборазвитых и развитых стран и обо-
сновано, что критерии и приоритеты у них разные. Доказано, что 
социальная составляющая конкурентоспособности существует на 
макро-, мезо- и микроуровнях, причем на каждом из них имеет дру-
гие количественные и качественные характеристики. Охарактери-
зованы факторы социальной конкурентоспособности экономики на 
макро-, мезо- и микроуровнях. Сделаны соответствующие выводы о 
специфике категории «социальная конкурентоспособность страны», 
которая имеет ряд индикаторов, основанных на функционировании 
формальных и неформальных общественных институтов (зрелость 
общественных институтов, степень развития человеческого и со-
циального капитала, степень доверия, социальная ответственность 
бизнеса, экономическая свобода и др.). Доказано, что объектом соци-
альной конкурентоспособности страны выступает общественный 
социальный эффект, который проявляется как достижение высокого 
уровня жизни и рост благосостояния населения.
Ключевые слова: конкурентоспособность страны, социальная кон-
курентоспособность страны, общественные институты, человече-
ский капитал, социальный капитал.
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Chornodid I. S. Methodology of Analysis of Social Competitiveness  

of a Country
The article considers methodology of analysis of social competitiveness of 
a country. It grounds actuality and essence of the notion of social competi-
tiveness of a country. It characterises components of social competitiveness. 
It describes social criteria of underdeveloped and developed countries and 
shows that they have different criteria and priorities. It proves that the social 
component of competitiveness exists at macro-, meso- and micro-levels, and 
it has different qualitative and quantitative characteristics at each of them. It 
characterises factors of social competitiveness of economy at macro-, meso- 
and micro-levels. It draws relevant conclusions on specific features of the “so-
cial competitiveness of a country” category, which has a number of indicators 
based on functioning of formal and informal public institutions (maturity of 
public institutions, degree of development of human and social capital, de-
gree of confidence, social responsibility of business, economic freedom, etc.). 
It proves that the object of social competitiveness of a country is a public 
social effect, which manifests itself as achievement of a high level of life and 
growth of well-being of the population.

Key words: country competitiveness, social competitiveness of a country, 
public institutions, human capital, social capital.
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