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ПОРТРЕТ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ МІЖНАРОДНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ РЕЙТИНГІВ

Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та 
сучасної європейської демократичної держави з потужною еконо-
мікою. Своєрідними барометрами інвестиційного клімату будь-
якої країни, у тому числі і нашої, є відомі щорічні світові рейтин-
ги: «Doing Business», «Eco nomist Intelligence Unit», «Forbes», «The 
Global Competitiveness Index» та інші. Саме на них орієнтується 
іноземний бізнес, вибираючи найбільш перспективні майданчики 
для розміщення бізнесу та інвестицій, а міжнародні інституції — 
при виборі партнерів для співпраці [1]. 2012 — 2013 рр відзна-
чились для України покращенням позицій водночас у декількох 
економічних рейтингах. Впровадження в рамках податкової ре-
форми системи електронного декларування, спрощення процедур 
реєстрації, введення єдиного соціального внеску та низка інших 
заходів не обійшли увагою авторитетні міжнародні експерти.

У рейтингу оцінки легкості ведення бізнесу «Doing Business 
2013» Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
Україна піднялася відразу на 15 позицій. Ця динаміка була зумов-
лена поліпшенням позицій держави за шістьма субіндексами з де-
сяти. Зміцнення позицій України у рейтингу в першу чергу було 
пов’язане зі зростанням за субіндексами «Започаткування бізнесу» 
(на 66 позицій), «Реєстрація власності» (на 19 позицій) та «Сплата 
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податків» (на 18 позицій). Разом з тим, спостерігалося погіршення 
позицій країни за субіндексами «Захист прав інвесторів» (на 3 по-
зиції), «Зовнішня торгівля» (на 1 позицію) та «Дозвільна система у 
будівництві» (на 1 позицію) [2]. За цим рейтингом Україна увійшла 
до списку країн-лідерів зростання у рейтингу серед країн СНД. 
Україна потрапила до десятки країн-найбільших реформаторів по-
даткової сфери діяльності за останні 7 років (6 місце) і до перших 
25 країн, що добилися значного прогресу за останні 7 років у спро-
щенні умов ведення бізнесу.

Щодо майбутнього рейтингу «Doing Business 2014» існують 
об’єктивні причини прогнозувати зростання позицій України в 
ньому, завдяки значним реформам в податковій і митній сфері в 
2013 році. Так, кількість часу, необхідного для дотримання подат-
кового законодавства, вже скоротилася до 300 годин (торік 491 го-
дини) і наближається до середньосвітового показника (267 годин). 
Крім того, позитивним сигналом для інвесторів стало передбачене 
в Податковому кодексі зниження з 1 січня 2013 р. ставки податку 
на прибуток до 19 % і перехід від щоквартального до щорічного 
декларування з податку на прибуток. Крім того, введено автома-
тичне відшкодування ПДВ; діють «податкові канікули» для ново-
створених та малих підприємств, працює спрощена система опо-
даткування зі сплатою єдиного податку.

Що стосується інших економічних рейтингів, то місце Укра-
їни в них покращується лише помірно. Відповідно до результатів 
дослідження «The Economist Intelligence Unit» Україна, хоча і по-
кращила за минулий рік свою позицію з 77-тої сходинки (4,29 ба-
лів з 10-ти) до 74-тої (4,92 балів з 10-ти), залишилася, на думку 
фахівців, важким місцем для ведення бізнесу через корупцію, бю-
рократію, слабкий захист прав власності і складність податкової 
системи [3].

За рейтингом Глобального індексу конкурентоспроможності 
«The Global Competitiveness Index 2013 — 2014» Світового еконо-
мічного форуму (World Eco no mic Forum) Україна посіла 84 місце 
зі 148 країн, погіршивши свій статус на 11 позицій порівняно з ми-
нулим роком (73 місце) [4].

У рейтингу «Forbes» найкращих для бізнесу країн Україна за 
11 різними показниками посіла 104 місце зі 141 країни, обігнавши 
на одну позицію Росію [5].
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За рейтингом економічних свобод «Index of Economic Freedom 
2013» Україна опинилася в його кінці, посівши 161 місце серед 
177 країн і останнє 43 місце серед 43 країн європейського регіону, 
хоча оцінка України на 0,2 пункту вище, ніж минулого року [6].

Необхідними є реформи щодо поліпшення інвестиційного 
клімату та бізнес-середовища. Саме на відновлення економічного 
зростання й модернізації економіки країни орієнтована запропо-
нована Президентом України Програма економічних реформ «За-
можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава». Передбачені у цій Програмі реформи спрямовані на по-
будову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у сві-
товому масштабі економіки, формування професійної й ефектив-
ної системи державного управління, і зрештою — на підвищення 
добробуту українців.

З метою активізації розпочатих в країні позитивних перетво-
рень була затверджена Державна програма активізації розвитку 
економіки на 2013 — 2014 рр., пріоритетними напрямами якої є 
підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення 
інвестиційного клімату, підтримка національного товаровиробни-
ка та забезпечення розвитку високотехнологічних секторів еконо-
міки [7].

Уряд наголошує, що висновки фахівців Світового банку будуть 
враховані при розробці Програми лібералізації державної податко-
вої політики, яку доручив сформувати Президент до 2014 року. Тож 
на Уряд чекає велика робота щодо залучення інвестицій для ство-
рення сучасного виробництва, впровадження нових знань, техноло-
гій і принципів управління, підвищення рівня зайнятості.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ

Одной из важнейших проблем современной экономики яв-
ляется проблема безработицы. Безработица — это социально-
экономическое явление, связанное с превышением предложения 
рабочей силы относительно спроса на нее и состояние занятости 
части экономически активного населения. В наши дни безработи-
ца все более становится непременным элементом жизни общества, 
оказывающим существенное влияние не только на социально-
экономическую, но и на политическую ситуацию, как в отдельной 
стране, так и в мире в целом. Она остается в центре внимания и 
населения, и научной общественности [2].

Работа является одним из основных источников богатства и 
фактором роста производства [1]. Безработица оказывает влияние 
на экономическое, социальное и психологическое состояние лю-
дей. Психологами доказано, что столкновение с безработицей от-
рицательно сказывается на средней продолжительности жизни, со-
стоянии здоровья, долголетии и уровне смертности, пристрастии к 
алкоголю.

Безработица составляет угрозу стабильному национальному 
развитию и национальной безопасности, поскольку может высту-
пать главной причиной социально-экономической дестабилизации 
среди работников крупных промышленных и ключевых в жизнеобе-
спечении страны предприятий (особенно военно-промышленного 
комплекса) или хорошо организованных профессиональных групп 
(учителя, врачи, шахтеры, энергетики и т.п.) [4].


